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Programové schéma – květen 2021
Sobota
1. května 2021
06.00 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 pro to, aby se zalíbili
tomu druhému.
06.30 E! Dating: bez filtru: 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.
07.00 10 věcí, které jste neznali: Brad Pitt
Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty nejtajnější věci o známých
osobnostech.
07.30 10 věcí, které jste neznali: Jennifer Lopez
Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty nejtajnější věci o známých
osobnostech.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jamie Pressly, Bella Thorne, Nene Leakes & John Salley
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.
09.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nicole "snooki" Polizzi, Monica Potter & Tom Arnold
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem.
10.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ross Mathews, Margaret Cho, Jodie Sweetin & Jillian Rose Reed
Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce.
11.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Amber Rose, Cheryl Burke & Heather & Terry Dubrow
Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou.
12.00 E! News Daily Pop
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Hádka nad fotkami
Boj o rodinné vánoční přání přerůstá do sporu mezi Kourtney, Kim a Khloe
14.00 Držte krok s Kardashians: Umění vtipu
Kim a Khloe se snaží dostat k příčině Kourtneyina špatného přístupu, což zažehne mezi hholkami další velký spor.
15.00 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.
16.00 Držte krok s Kardashians: Předvánoční noční můra
Po několika týdnech intenzivních hádek se svými sestrami, zvažuje Kourtney, že stráví vánoční svátky daleko od své
rodiny.
17.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné problémy
Kourtney je zničena, když Scott představí děti své přítelkyni, aniž by mu to předtím schválila.
18.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné záležitosti
Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit své plány.
19.00 Velká šéfka Cavallari: Jsem CEO
Uplynulo 7 let od projektu The Hills a Kristin je nyní vdaná za bývalého zadáka amerického fotbalu Jaye Cutlera
20.00 Velká šéfka Cavallari: Neděle není až tak zábavná
Kristin se snaží udržet na uzdě rivalitu v kanceláři mezi Brittany a Shannon.
21.00 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 pro to, aby se zalíbili
tomu druhému.
21.30 E! Dating: bez filtru: 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.
22.00 10 věcí, které jste neznali: Brad Pitt
Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty nejtajnější věci o známých
osobnostech.
22.30 10 věcí, které jste neznali: Jennifer Lopez
Je 10 věcí, které neznáte, ale v těchto půlhodinových dílech nového pořadu objevíte ty nejtajnější věci o známých
osobnostech.
23.00 E! Živě z červeného koberce: Oskaři 2021
Připojte se k E! na červeném koberci při předávání Cen Akademie 2021!
01.30 Živě z červeného koberce: Odpočítávání: Oskaři 2021
Sledujte s E! nejdůležitější události ze zákulisí předávání Cen Akademie.
02.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jamie Pressly, Bella Thorne, Nene Leakes & John Salley
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.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nicole "snooki" Polizzi, Monica Potter & Tom Arnold
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ross Mathews, Margaret Cho, Jodie Sweetin & Jillian Rose Reed
Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce.
05.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Amber Rose, Cheryl Burke & Heather & Terry Dubrow
Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou.
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Neděle
2. května 2021
06.00 Divoká dvojčata: Jak je u Cenových?
Ve třetí řadě se rodina stěhuje do San Diega a spekuluje nad novými pravidly v domě Nikki y Johna Ceny.
07.00 Divoká dvojčata: Co očekávat, když nic nečekáš
Nikky se konečně chystá znovu zápasit ve wrestlingu, a přestože Brie toužila začít trénovat na svém návratu
08.00 Divoká dvojčata: Co jde nahoru, jde také dolů
Po nečekaném kolapsu a odvolání svatby ze strany jejího snoubence, Johna Ceny, hledá Nikki oporu u své rodiny.
09.00 Divoká dvojčata: Návrat Bellových
Dvojčata Bellova chystají neočekávaný návrat do světa ženského wrestlingu
10.00 Držte krok s Kardashians: Vítězové berou všechno
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
11.00 Držte krok s Kardashians: Noví přátelé a bunkr
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
12.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné záležitosti
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Zpackané operace: Miluji New York
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra.
14.00 Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
15.00 Zpackané operace: Slaninová podprsenka
Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena
16.00 Zpackané operace: Čtyři pijavice a pohřeb
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu.
17.00 Zpackané operace: Steroidy a problémy
Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka Jana Stoner.
18.00 Držte krok s Kardashians: Vítězové berou všechno
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
19.00 Držte krok s Kardashians: Noví přátelé a bunkr
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
20.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné záležitosti
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
21.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
22.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 6.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
22.30 Ženy slavných sportovců: Atlanta: Broskve, modlitby a hráči
V premiéře řady se setkáte s jižanskými kráskami žen slavných sportovců z Atlanty.
23.30 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
00.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 6.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
01.00 Zpackané operace: Miluji New York
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra.
02.00 Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
03.00 Zpackané operace: Slaninová podprsenka
Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena
04.00 Zpackané operace: Čtyři pijavice a pohřeb
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu.
05.00 Zpackané operace: Steroidy a problémy
Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka Jana Stoner.

Pondělí
3. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Jsem CEO
Uplynulo 7 let od projektu The Hills a Kristin je nyní vdaná za bývalého zadáka amerického fotbalu Jaye Cutlera
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jamie Pressly, Bella Thorne, Nene Leakes & John Salley
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.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nicole "snooki" Polizzi, Monica Potter & Tom Arnold
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší Monice Potter život měnící
vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.
09.00 Zpackané operace: Lidské panenky
Plastičtí chirurgové Terry Dubrow a Paul Nassif pohámají ženě s umělými prsy. Herečka, která měla již 6 operací nosu,
se chce stát lidskou panenkou.
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09.30 Zpackané operace: Janice Dickinson zná svá prsa
Janice Dickinson navštívila lékaře, aby ji vyjmuli 30 let staré prsní implantáty. Muž se chce nechat operovat, kvůli fixaci
nosu.
10.00 Zpackané operace: Transgender bomba!
Transgender hvězda Kimber James chce nechat zafixovat svá prsa, nos a pohlaví.
10.30 Zpackané operace: Odstrašující zkušenosti
Desiree hledá pomoc poté, co měla odstrašující zkušenosti s plastickou chirugií v Tilujuaně. Dr. Dubrow pomáhá
Charlotte zachránit její prsa.
11.00 Zpackané operace: Jako záchranář
Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží zachránit nos, který vypadá
jako prasečí.
11.30 Zpackané operace: 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.
12.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Držte krok s Kardashians: Hádka nad fotkami
Boj o rodinné vánoční přání přerůstá do sporu mezi Kourtney, Kim a Khloe
14.00 Držte krok s Kardashians: Umění vtipu
Kim a Khloe se snaží dostat k příčině Kourtneyina špatného přístupu, což zažehne mezi hholkami další velký spor.
15.00 Zpackané operace: Lidské panenky
Plastičtí chirurgové Terry Dubrow a Paul Nassif pohámají ženě s umělými prsy. Herečka, která měla již 6 operací nosu,
se chce stát lidskou panenkou.
15.30 Zpackané operace: Janice Dickinson zná svá prsa
Janice Dickinson navštívila lékaře, aby ji vyjmuli 30 let staré prsní implantáty. Muž se chce nechat operovat, kvůli fixaci
nosu.
16.00 Zpackané operace: Transgender bomba!
Transgender hvězda Kimber James chce nechat zafixovat svá prsa, nos a pohlaví.
16.30 Zpackané operace: Odstrašující zkušenosti
Desiree hledá pomoc poté, co měla odstrašující zkušenosti s plastickou chirugií v Tilujuaně. Dr. Dubrow pomáhá
Charlotte zachránit její prsa.
17.00 Zpackané operace: Jako záchranář
Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží zachránit nos, který vypadá
jako prasečí.
17.30 Zpackané operace: 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.
18.00 Držte krok s Kardashians: Hádka nad fotkami
Boj o rodinné vánoční přání přerůstá do sporu mezi Kourtney, Kim a Khloe
19.00 Držte krok s Kardashians: Umění vtipu
Kim a Khloe se snaží dostat k příčině Kourtneyina špatného přístupu, což zažehne mezi hholkami další velký spor.
20.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Kdo je Kim Kardashian West?
Kim Kardashian West, nepochybně nejznámější žena šoubyznysu, změnila svět sociálních médií
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jamie Pressly, Bella Thorne, Nene Leakes & John Salley
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.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nicole "snooki" Polizzi, Monica Potter & Tom Arnold
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší Monice Potter život měnící
vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.
23.00 E! Živě z červeného koberce: Met Gala 2021
Nenechte si ujít jednu z nejprestižnějších hollywoodských událostí plnou hvězd. Moderátoři E! budou u toho.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jamie Pressly, Bella Thorne, Nene Leakes & John Salley
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.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nicole "snooki" Polizzi, Monica Potter & Tom Arnold
Snooki se dočká emocionálního spojení se svým milovaným zesnulým strýcem. Tyler přináší Monice Potter život měnící
vzkazy od jejího zemřelého otce. Tom Arnold nachází řešení a uzavření, když ho Tyler spojí se zemřelým členem rodiny.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Jsem CEO
Uplynulo 7 let od projektu The Hills a Kristin je nyní vdaná za bývalého zadáka amerického fotbalu Jaye Cutlera

Úterý
4. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Neděle není až tak zábavná
Kristin se snaží udržet na uzdě rivalitu v kanceláři mezi Brittany a Shannon.
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ross Mathews, Margaret Cho, Jodie Sweetin & Jillian Rose Reed
Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Amber Rose, Cheryl Burke & Heather & Terry Dubrow
Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou.
09.00 Zpackané operace: Jako záchranář
Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží zachránit nos, který vypadá
jako prasečí.
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09.30 Zpackané operace: 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.
10.00 Zpackané operace: Dívky divočí
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey Wildd chce ještě zvětšit
svou chloubu.
10.30 Zpackané operace: Silicone Valley
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma očima se chce nechat
operovat.
11.00 Zpackané operace: Miluji New York
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 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.
14.00 Držte krok s Kardashians: Předvánoční noční můra
Po několika týdnech intenzivních hádek se svými sestrami, zvažuje Kourtney, že stráví vánoční svátky daleko od své
rodiny.
15.00 Zpackané operace: Jako záchranář
Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží zachránit nos, který vypadá
jako prasečí.
15.30 Zpackané operace: 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.
16.00 Zpackané operace: Dívky divočí
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey Wildd chce ještě zvětšit
svou chloubu.
16.30 Zpackané operace: Silicone Valley
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma očima se chce nechat
operovat.
17.00 Zpackané operace: Miluji New York
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra.
18.00 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.
19.00 Držte krok s Kardashians: Předvánoční noční můra
Po několika týdnech intenzivních hádek se svými sestrami, zvažuje Kourtney, že stráví vánoční svátky daleko od své
rodiny.
20.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ross Mathews, Margaret Cho, Jodie Sweetin & Jillian Rose Reed
Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Amber Rose, Cheryl Burke & Heather & Terry Dubrow
Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Jako záchranář
Hvězda reality show vyhledala pomoc lékařů, aby ji upravili pozadí a žaludek. Paul se snaží zachránit nos, který vypadá
jako prasečí.
01.00 Zpackané operace: 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.
02.00 Zpackané operace: Dívky divočí
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey Wildd chce ještě zvětšit
svou chloubu.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ross Mathews, Margaret Cho, Jodie Sweetin & Jillian Rose Reed
Tyler poskytuje detailní zprávy Rossovi Mathewsovi od jeho zesnulého otce.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Amber Rose, Cheryl Burke & Heather & Terry Dubrow
Tyler uskuteční plačtivé spojení Amber Rose a její matky s milovanou tetou.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Neděle není až tak zábavná
Kristin se snaží udržet na uzdě rivalitu v kanceláři mezi Brittany a Shannon.

Středa
5. května 2021
06.00 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
07.00 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.
08.00 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.
09.00 Zpackané operace: Dívky divočí
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Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey Wildd chce ještě zvětšit
svou chloubu.
Zpackané operace: Silicone Valley
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma očima se chce nechat
operovat.
Zpackané operace: Miluji New York
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra
Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
Držte krok s Kardashians: Rodinné problémy
Kourtney je zničena, když Scott představí děti své přítelkyni, aniž by mu to předtím schválila.
Držte krok s Kardashians: 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..
Zpackané operace: Dívky divočí
Žena s upravenými prsy vyhledá Terryho s prosbou o pomoc. Majitelka obřího pozadí Lacey Wildd chce ještě zvětšit
svou chloubu.
Zpackané operace: Silicone Valley
Transgender popová hvězda chce zafixovat své uši, kvůli natáčení videa; modelka s opuchlýma očima se chce nechat
operovat.
Zpackané operace: Miluji New York
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra
Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
Držte krok s Kardashians: Rodinné problémy
Kourtney je zničena, když Scott představí děti své přítelkyni, aniž by mu to předtím schválila.
Držte krok s Kardashians: 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..
E! Dating: bez filtru: Tetovaní láskou
Alex je dívka z venkova a vyhlédla si Elijaha jako svého muže
E! Dating: bez filtru: Na laně lásky
Módní návrhář William šplhá do výšek lásky s manažerem produkce Andrew během náročného lezeckého
výcviku.
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.
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.
Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
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.
Zpackané operace: Miluji New York
Hvězda reality show "New York" doufá, že ji lékaři dokáží zpevnit její ňadra
Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
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.
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.
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

Čtvrtek
6. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Šarvátky mezi zaměstnanci
se rychle přibližuje otevření jejího obchodu, musí Kristin znovu nastolit kontrolu poté, co dívčí drama u jejího personálu
přesáhlo rozumné meze.
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terrell Owens, Fairuza Balk, Olivia Culpo, Carnie Wilson
Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Dj Quails, Boy George, Rob Dyrdek & Charisma Carpenter
DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého dědečka, které mu mění život.
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09.00 Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
10.00 Zpackané operace: Slaninová podprsenka
Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena
11.00 Zpackané operace: Čtyři pijavice a pohřeb
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Perfektní Stormy
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
14.00 Držte krok s Kardashians: Americká modelka v Paříži
Kourtney zuří, když o ní Kim prozradí rodině jistou osobní informaci.
15.00 Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
16.00 Zpackané operace: Slaninová podprsenka
Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena
17.00 Zpackané operace: Čtyři pijavice a pohřeb
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu.
18.00 Držte krok s Kardashians: Perfektní Stormy
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
19.00 Držte krok s Kardashians: Americká modelka v Paříži
Kourtney zuří, když o ní Kim prozradí rodině jistou osobní informaci.
20.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 5.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
21.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 6.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terrell Owens, Fairuza Balk, Olivia Culpo, Carnie Wilson
Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Dj Quails, Boy George, Rob Dyrdek & Charisma Carpenter
DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého dědečka, které mu mění život.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Záchranářská ňadra
Poté, co při poslední plastické operaci příliš velké implantáty, chce je představitelka pobřežní záchranářky Nicole Eggert
zmenšit
01.00 Zpackané operace: Slaninová podprsenka
Lékaři se snaží pomoci svalnaté fitnes nadšenkyni, aby opět vypadala jako žena
02.00 Zpackané operace: Čtyři pijavice a pohřeb
Hvězda reality show Dwight Eubanks se chce zbavit svého nosu.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terrell Owens, Fairuza Balk, Olivia Culpo, Carnie Wilson
Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Dj Quails, Boy George, Rob Dyrdek & Charisma Carpenter
DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého dědečka, které mu mění život.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Šarvátky mezi zaměstnanci
se rychle přibližuje otevření jejího obchodu, musí Kristin znovu nastolit kontrolu poté, co dívčí drama u jejího personálu
přesáhlo rozumné meze.

Pátek
7. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Zpátky na kopce
Kristin cestuje do L.A., aby spolupracovala na E! Živě z červeného koberce při udílení cen Oskarů
07.00 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.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Melissa Joan Hart, Madison Beer, Snooki Follow-up
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler přečte rodinné tajemství a
spojí se s jejím ztraceným otcem.
09.00 Zpackané operace: Steroidy a problémy
Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka Jana Stoner.
10.00 Zpackané operace: Vyžehlená Dolly
Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži.
11.00 Zpackané operace: Dům hrůzy
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
.
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13.00 Držte krok s Kardashians: Kardashianovi míří do Japonska
Kim se podařilo dostat se na natáčení 7. řady pořadu Yeezy, které probíhá v Japonnsku, ale bojí se, že módní vkus
jejích sester ohrozí její debut.
14.00 Držte krok s Kardashians: Pojďme si zahrát softbal!
Kardashianovi se v rámci charity zapojí v Jacksons do softbalu.
15.00 Zpackané operace: Steroidy a problémy
Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka Jana Stoner.
16.00 Zpackané operace: Vyžehlená Dolly
Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži.
17.00 Zpackané operace: Dům hrůzy
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy.
18.00 Držte krok s Kardashians: Kardashianovi míří do Japonska
Kim se podařilo dostat se na natáčení 7. řady pořadu Yeezy, které probíhá v Japonnsku, ale bojí se, že módní vkus
jejích sester ohrozí její debut.
19.00 Držte krok s Kardashians: Pojďme si zahrát softbal!
Kardashianovi se v rámci charity zapojí v Jacksons do softbalu.
20.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Kdo je Kim Kardashian West?
Kim Kardashian West, nepochybně nejznámější žena šoubyznysu, změnila svět sociálních médií
21.00 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.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Melissa Joan Hart, Madison Beer, Snooki Follow-up
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler přečte rodinné tajemství a
spojí se s jejím ztraceným otcem.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Steroidy a problémy
Terry pomáhá rapperovi Guillermo "Big Caz" Eiland s jeho mužskými prsy, známá modelka Jana Stoner.
01.00 Zpackané operace: Vyžehlená Dolly
Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži.
02.00 Zpackané operace: Dům hrůzy
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy.
03.00 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.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Melissa Joan Hart, Madison Beer, Snooki Follow-up
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler přečte rodinné tajemství a
spojí se s jejím ztraceným otcem.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Zpátky na kopce
Kristin cestuje do L.A., aby spolupracovala na E! Živě z červeného koberce při udílení cen Oskarů

Sobota
8. května 2021
06.00 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.
06.30 Bradshawovic banda: Terry pod tlakem
Klan Bradshawů cestuje do Dallasu, kde se má Terry účastnit (a závodit) v rally Monster Jam truck.
07.00 Vítejte u Fraserů: Báječný Fraser
Matt Fraser je médium, který však nevidí tak dalece do budoucnosti, aby věděl, co čeká jeho rodinu a blízké
07.30 Vítejte u Fraserů: Snídaně U Matta
Mattovi rodiče, Rod a Angela, přijedou na mattův snídaňový rituál, přičemž Matt se stává terčem jejich narážek.
08.00 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.
09.00 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.
10.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terrell Owens, Fairuza Balk, Olivia Culpo, Carnie Wilson
Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.
11.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Dj Quails, Boy George, Rob Dyrdek & Charisma Carpenter
DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého dědečka, které mu mění život.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: 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..
14.00 Držte krok s Kardashians: Perfektní Stormy
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
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15.00 Držte krok s Kardashians: Americká modelka v Paříži
Kourtney zuří, když o ní Kim prozradí rodině jistou osobní informaci.
16.00 Držte krok s Kardashians: Kardashianovi míří do Japonska
Kim se podařilo dostat se na natáčení 7. řady pořadu Yeezy, které probíhá v Japonnsku, ale bojí se, že módní vkus
jejích sester ohrozí její debut.
17.00 Držte krok s Kardashians: Pojďme si zahrát softbal!
Kardashianovi se v rámci charity zapojí v Jacksons do softbalu.
18.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
19.00 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.
20.00 Velká šéfka Cavallari: Šarvátky mezi zaměstnanci
se rychle přibližuje otevření jejího obchodu, musí Kristin znovu nastolit kontrolu poté, co dívčí drama u jejího personálu
přesáhlo rozumné meze.
21.00 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.
21.30 Bradshawovic banda: Terry pod tlakem
Klan Bradshawů cestuje do Dallasu, kde se má Terry účastnit (a závodit) v rally Monster Jam truck.
22.00 Vítejte u Fraserů: Báječný Fraser
Matt Fraser je médium, který však nevidí tak dalece do budoucnosti, aby věděl, co čeká jeho rodinu a blízké
22.30 Vítejte u Fraserů: Snídaně U Matta
Mattovi rodiče, Rod a Angela, přijedou na mattův snídaňový rituál, přičemž Matt se stává terčem jejich narážek
23.00 Hvězdné hry: Hvězdné hry
Kevin Hart moderuje noční zábavné hry s oblíbenými osobnostmi ze světa showbusinessu
00.00 Hvězdné hry: Hvězdná ukázka
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
01.00 Hvězdné hry: Šaráda v teplákové soupravě a díry v koblihách
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.
02.00 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.
03.00 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.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terrell Owens, Fairuza Balk, Olivia Culpo, Carnie Wilson
Tyler uvidí záhadnou ženu, která byla životní láskou Terrella.
05.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Dj Quails, Boy George, Rob Dyrdek & Charisma Carpenter
DJ Quails je během sezení u Tylera šokován, poté, co se doví zprávy od svého zemřelého dědečka, které mu mění život.

Neděle
9. května 2021
06.00 Divoká dvojčata: Zůstat nebo jít?
Divoká dvojčata jsou zpět. Dvojčata a Daniele Bryan jsou na cestě k wrestingovému comebacku.
07.00 Divoká dvojčata: Obnovená budoucnost paní Cenové
Poté co jsou Nikki a John Cena opět spolu, je svatba Nikki a Johna Ceny opět předmětem plánování.
08.00 Divoká dvojčata: Zarezervuj si datum
Zatímco je John Cena mimo město kvůli mediálním záležitostem, slouží Brie jako náhradní snoubenec.
09.00 Divoká dvojčata: Bellina rozlučka se svobodou – část 1.
Ve dvoudílné části "Pařížské rozlučky se svobodou" Nikki plánuje rozlučku svých snů se svou rodinou a s přáteli v Paříži.
10.00 Držte krok s Kardashians: Noví přátelé a bunkr
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
11.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné záležitosti
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
12.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Zpackané operace: Vyžehlená Dolly
Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži.
14.00 Zpackané operace: Dům hrůzy
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy.
15.00 Zpackané operace: Klouby a ňadra
Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa.
16.00 Zpackané operace: Prsní našeptávač
V Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo.
17.00 Zpackané operace: Útok 3000 implantátů
Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry.
18.00 Držte krok s Kardashians: Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
19.00 Držte krok s Kardashians: Bez komentáře
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
20.00 Držte krok s Kardashians: Vítězové berou všechno
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
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21.00 Držte krok s Kardashians: Noví přátelé a bunkr
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
22.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 7.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
22.30 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Kdo je Kim Kardashian West?
Kim Kardashian West, nepochybně nejznámější žena šoubyznysu, změnila svět sociálních médií
23.00 Držte krok s Kardashians: Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
00.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 7.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
01.00 Zpackané operace: Vyžehlená Dolly
Známá imitátorka chce nechat vyhladit svou kůži.
02.00 Zpackané operace: Dům hrůzy
Doktoři pomáhají ženě, jejíž nos vypadá jako z domu hrůzy.
03.00 Zpackané operace: Klouby a ňadra
Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa.
04.00 Zpackané operace: Prsní našeptávač
V Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo.
05.00 Zpackané operace: Útok 3000 implantátů
Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry.

Pondělí
10. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Pláž, prosím
Předtím než se věci stanou příliš bláznivými vzhledem k otevření obchodu, bere Kristin svůj tým na firemní únik na pláž
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jennifer Esposito, Whitney Port, Kris Jenner
Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Kendra Wilkinson, Lil Jon, Carole Radziwill
Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš brzy.
09.00 Zpackané operace: Klouby a ňadra
Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa.
10.00 Zpackané operace: Prsní našeptávač
V Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo.
11.00 Zpackané operace: Útok 3000 implantátů
Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry.
12.00 Držte krok s Kardashians: Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
13.00 Držte krok s Kardashians: Lord a jeho Lady
Inspirována březnovou demonstrací, potkává se Kim s oběťmi parklandské střelby.
14.00 Držte krok s Kardashians: Zrada
Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem.
15.00 Zpackané operace: Klouby a ňadra
Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa.
16.00 Zpackané operace: Prsní našeptávač
V Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo.
17.00 Zpackané operace: Útok 3000 implantátů
Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry.
18.00 Držte krok s Kardashians: Lord a jeho Lady
Inspirována březnovou demonstrací, potkává se Kim s oběťmi parklandské střelby.
19.00 Držte krok s Kardashians: Zrada
Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem
20.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Je sláva závislost?
Sláva a tváře známých hvězd to láká každého, kdo usiluje o status superstar.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jennifer Esposito, Whitney Port, Kris Jenner
Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Kendra Wilkinson, Lil Jon, Carole Radziwill
Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš brzy.
23.00 E! Dating: bez filtru: Nahý a zamilovaný?
DJ Alex vezme umělkyni Akemi na její první rande s dívkou, které stráví na tanečním parketu na bruslích.
23.30 E! Dating: bez filtru: Ztemnělý a rozpačitý
Válečný veterán Callahan, který je posedlý modrou barvu, může nalézt lásku s Melissou.
00.00 Zpackané operace: Klouby a ňadra
Dr. Dubrow se snaží oddělit spojená prsa.
01.00 Zpackané operace: Prsní našeptávač
V Lidská panenka se se vrací, aby jí pomohli vytvarovat prsní svalstvo.
02.00 Zpackané operace: Útok 3000 implantátů
Dr. Dubrow se setkává s největšími prsními implantáty své kariéry.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jennifer Esposito, Whitney Port, Kris Jenner
Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Kendra Wilkinson, Lil Jon, Carole Radziwill
Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš brzy.
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05.00 Velká šéfka Cavallari: Pláž, prosím
Předtím než se věci stanou příliš bláznivými vzhledem k otevření obchodu, bere Kristin svůj tým na firemní únik na pláž

Úterý
11. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Newyorský stav mysli
Zbývá pouhý týden do otevření obchodu a Kristin cestuje do New Yorku
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Corey Feldman, Rachel Hunter, Evelyn Lozada
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její blízkou kamarádkou Corey
Haim.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Audrina Patridge, Moby, Austin Mahone, Roselyn Sanchez
Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge.
09.00 Zpackané operace: Záchrana prsou
Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou.
10.00 Zpackané operace: Seriálová výplň
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů
11.00 Zpackané operace: Dvojitý problém
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s těžce zpackaným nosem.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Příběh True
Rodina pospíchá do Clevelandu, aby byla Khloé nablízku v době jejího porodu, a aby čelila pravdě o Tristanově chování.
14.00 Držte krok s Kardashians: Vegas, baby!
Khloe a Tristan se vrací do LA s jejich dítětem True.
15.00 Zpackané operace: Záchrana prsou
Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou.
16.00 Zpackané operace: Seriálová výplň
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů
17.00 Zpackané operace: Dvojitý problém
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s těžce zpackaným nosem.
18.00 Držte krok s Kardashians: Příběh True
Rodina pospíchá do Clevelandu, aby byla Khloé nablízku v době jejího porodu, a aby čelila pravdě o Tristanově chování.
19.00 Držte krok s Kardashians: Vegas, baby!
Khloe a Tristan se vrací do LA s jejich dítětem True.
20.00 Držte krok s Kardashians: Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Corey Feldman, Rachel Hunter, Evelyn Lozada
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její blízkou kamarádkou Corey
Haim.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Audrina Patridge, Moby, Austin Mahone, Roselyn Sanchez
Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge.
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Záchrana prsou
Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou.
01.00 Zpackané operace: Seriálová výplň
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů
02.00 Zpackané operace: Dvojitý problém
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s těžce zpackaným nosem.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Corey Feldman, Rachel Hunter, Evelyn Lozada
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její blízkou kamarádkou Corey
Haim.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Audrina Patridge, Moby, Austin Mahone, Roselyn Sanchez
Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Newyorský stav mysli
Zbývá pouhý týden do otevření obchodu a Kristin cestuje do New Yorku

Středa
12. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Připravit, pozor, otevřeno
Konečně nastal den otevření obchodu "Uncommon James" a zahajovací párty se vydařila.
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Maria Menounos, Retta, Pia Toscano, Larry Birkhead
Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých
08.00 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. ¨
09.00 Zpackané operace: “dr.Nassif zachránil mou ženu”
Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu.
10.00 Zpackané operace: Vstup zakázán
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Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě
11.00 Zpackané operace: Návrat prsou
Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Nalodění
Kim se poprvé od přepadení vrací do Paříže.
14.00 Držte krok s Kardashians: Být volná
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
15.00 Zpackané operace: “dr.Nassif zachránil mou ženu”
Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu.
16.00 Zpackané operace: Vstup zakázán
Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě
17.00 Zpackané operace: Návrat prsou
Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech.
18.00 Držte krok s Kardashians: Nalodění
Kim se poprvé od přepadení vrací do Paříže.
19.00 Držte krok s Kardashians: Být volná
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
20.00 E! Dating: bez filtru: Nahý a zamilovaný?
DJ Alex vezme umělkyni Akemi na její první rande s dívkou, které stráví na tanečním parketu na bruslích.
20.30 E! Dating: bez filtru: Ztemnělý a rozpačitý
Válečný veterán Callahan, který je posedlý modrou barvu, může nalézt lásku s Melissou.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Maria Menounos, Retta, Pia Toscano, Larry Birkhead
Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých
22.00 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. ¨
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: “dr.Nassif zachránil mou ženu”
Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu.
01.00 Zpackané operace: Vstup zakázán
Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě
02.00 Zpackané operace: Návrat prsou
Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jim Parsons, Kristin Cavallari, Savannah & Todd Chrisley
V premiéře třetí řady jsou Tylerovy vize 20/20, když spojuje několikanásobného vítěze Emmy Jima Parsons z The Big
Bang Theory s jeho zemřelou babičkou
04.00 Divoká dvojčata: Ženy v centru dění
Konečně je zde vůbec první dámské placené vysílání (pay-per-view) Evolution.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Připravit, pozor, otevřeno
Konečně nastal den otevření obchodu "Uncommon James" a zahajovací párty se vydařila

Čtvrtek
13. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Nechci drama s Llamou
Kristin a Jay se přestěhovali do svého nového domova, kde se na rodinné farmě chovají kuřata a kozy. Jako překvapení
pro Jaye, souhlasila Kristin s hlídáním dětí od své kamarádky Caroline Bryan's llama.
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Eva Longoria, Bobby Brown, Jwoww
Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož smrt na ni stále doléhá.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Mel B, Reza Farahan, Jana Kramer, Tionne “t-boz” Watkins
Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát se Scary Spice.
09.00 Zpackané operace: Čaroděj ze země Nos
Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná
10.00 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..
11.00 Zpackané operace: Živá panenka
Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Věrnost Chicagu
Kimina naprostá oddanost svému manželovi se stává zdrojem konfliktu na cestě do Chicaga.
14.00 Držte krok s Kardashians: Kourtneyina volba
Kim pozve Scotta na rodinný výlet do New Yorku, aby dokázala Kourtney, jak daleko pokročil jako rodinný typ.
15.00 Zpackané operace: Čaroděj ze země Nos
Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná
16.00 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..
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17.00 Zpackané operace: Živá panenka
Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy.
18.00 Držte krok s Kardashians: Věrnost Chicagu
Kimina naprostá oddanost svému manželovi se stává zdrojem konfliktu na cestě do Chicaga.
19.00 Držte krok s Kardashians: Kourtneyina volba
Kim pozve Scotta na rodinný výlet do New Yorku, aby dokázala Kourtney, jak daleko pokročil jako rodinný typ.
20.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 6.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
20.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 7.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Eva Longoria, Bobby Brown, Jwoww
Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož smrt na ni stále doléhá.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Mel B, Reza Farahan, Jana Kramer, Tionne “t-boz” Watkins
Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát se Scary Spice.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Čaroděj ze země Nos
Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná
01.00 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..
02.00 Zpackané operace: Živá panenka
Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Eva Longoria, Bobby Brown, Jwoww
Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož smrt na ni stále doléhá.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Mel B, Reza Farahan, Jana Kramer, Tionne “t-boz” Watkins
Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát se Scary Spice.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Nechci drama s Llamou
Kristin a Jay se přestěhovali do svého nového domova, kde se na rodinné farmě chovají kuřata a kozy. Jako překvapení
pro Jaye, souhlasila Kristin s hlídáním dětí od své kamarádky Caroline Bryan's llama.

Pátek
14. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Zatřást palmami v Palm Springs
Kristin spojuje obchod se zábavou, když zamíří z města do Palm Springs na natáčení kampaně pro UJ.
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nico Tortorella, Ice-t And Coco Austin, Alan Thicke
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným dědečkem.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Janice Dickinson, Joanna Krupa, Marlee Matlin
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s jejím drahým přítelem
Johnem Belushim.
09.00 Zpackané operace: Srostlé sestry
Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých sester.
10.00 Zpackané operace: Mimozemská “krása”
V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný cementem.
11.00 Zpackané operace: Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 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.
14.00 Držte krok s Kardashians: Hledání spřízněné duše
Zatímco se na spirituální cestě snaží Kourtney najít na Bali ztracenou rovnováhu, obdrží jisté zprávy.
15.00 Zpackané operace: Srostlé sestry
Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých sester.
16.00 Zpackané operace: Mimozemská “krása”
V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný cementem.
17.00 Zpackané operace: Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let.
18.00 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.
19.00 Držte krok s Kardashians: Hledání spřízněné duše
Zatímco se na spirituální cestě snaží Kourtney najít na Bali ztracenou rovnováhu, obdrží jisté zprávy.
20.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nico Tortorella, Ice-t And Coco Austin, Alan Thicke
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným dědečkemnež se kajak
převrátí.
21.00 Skutečné příběhy: Na začátku
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.

Programové schéma – květen 2021
22.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Cardi B
Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Srostlé sestry
Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých sester.
01.00 Zpackané operace: Mimozemská “krása”
V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný cementem.
02.00 Zpackané operace: Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nico Tortorella, Ice-t And Coco Austin, Alan Thicke
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným dědečkem.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Janice Dickinson, Joanna Krupa, Marlee Matlin
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s jejím drahým přítelem
Johnem Belushim.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Zatřást palmami v Palm Springs
Kristin spojuje obchod se zábavou, když zamíří z města do Palm Springs na natáčení kampaně pro UJ.

Sobota
15. května 2021
06.00 Bradshawovic banda: Pan Špatný
Rachel je se špatným mužem, což vidí všichni v rodině, kromě ní.
06.30 Bradshawovic banda: Několik dobrých mužů
Terry je pozván do Washingtonu, aby podepsal smlouvu s Robem Gronkowskim.
07.00 Vítejte u Fraserů: Operace proměna
Maria a Alexa se společně rozhodly vzít mattův vzhled a chování do svých rukou.
07.30 Vítejte u Fraserů: Když nebe volá, Matt Fraser odpovídá
Když se Matt vydá do New Yorku na setkání s vydavateli jeho nové knihy, Angela zruší dohodu.
08.00 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.
09.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Melissa Joan Hart, Madison Beer, Snooki Follow-up
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler přečte rodinné tajemství a
spojí se s jejím ztraceným otcem.
10.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jennifer Esposito, Whitney Port, Kris Jenner
Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem.
11.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Kendra Wilkinson, Lil Jon, Carole Radziwill
Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš brzy.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Lord a jeho Lady
Inspirována březnovou demonstrací, potkává se Kim s oběťmi parklandské střelby.
14.00 Držte krok s Kardashians: Zrada
Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem.
15.00 Držte krok s Kardashians: Příběh True
Rodina pospíchá do Clevelandu, aby byla Khloé nablízku v době jejího porodu, a aby čelila pravdě o Tristanově chování.
16.00 Držte krok s Kardashians: Vegas, baby!
Khloe a Tristan se vrací do LA s jejich dítětem True.
17.00 Držte krok s Kardashians: Nalodění
Kim se poprvé od přepadení vrací do Paříže.
18.00 Držte krok s Kardashians: Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
19.00 Velká šéfka Cavallari: Zpátky na kopce
Kristin cestuje do L.A., aby spolupracovala na E! Živě z červeného koberce při udílení cen Oskarů
20.00 Velká šéfka Cavallari: Pláž, prosím
Předtím než se věci stanou příliš bláznivými vzhledem k otevření obchodu, bere Kristin svůj tým na firemní únik na pláž.
21.00 Bradshawovic banda: Pan Špatný
Rachel je se špatným mužem, což vidí všichni v rodině, kromě ní.
21.30 Bradshawovic banda: Několik dobrých mužů
Terry je pozván do Washingtonu, aby podepsal smlouvu s Robem Gronkowskim.
22.00 Vítejte u Fraserů: Operace proměna
Maria a Alexa se společně rozhodly vzít mattův vzhled a chování do svých rukou.
22.30 Vítejte u Fraserů: Když nebe volá, Matt Fraser odpovídá
Když se Matt vydá do New Yorku na setkání s vydavateli jeho nové knihy, Angela zruší dohodu.
23.00 Hvězdné hry: Šaráda v teplákové soupravě a díry v koblihách
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.
00.00 Hvězdné hry: Natřesená kořist a našlehaná smetana
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01.00
02.00
03.00
04.00
05.00

Kelly Osbourne & Jack Osbourne, Loni Love & James Welsh a Erin Andrews & Jarret Stoll se hlásí ze svých domovů po
noci plné zábavy a her moderované Kevinem Hartem.
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.
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.
Hollywoodské médium Tyler Henry: Melissa Joan Hart, Madison Beer, Snooki Follow-up
Melissa Joan Hart nezastírá svůj skeptický pohled na sezení, což se změní poté, co ji Tyler přečte rodinné tajemství a
spojí se s jejím ztraceným otcem.
Hollywoodské médium Tyler Henry: Jennifer Esposito, Whitney Port, Kris Jenner
Jennifer Esposito zaplaví slzy vděčnosti, když ji Tyler spojí s nedávno zesnulým milencem.
Hollywoodské médium Tyler Henry: Kendra Wilkinson, Lil Jon, Carole Radziwill
Lil´ Jon je ohromena, když ji Tyler spojí s milovaným zesnulým člověkem, který zemřel příliš brzy.

Neděle
16. května 2021

06.00 Divoká dvojčata: Pařížská rozlučka se svobodou – část 2.
Nikkina pařížská rozlučka pokračuje a Brie dokázala, že Brie-máma je stejně tak zábavná jako Brie-žena..
07.00 Divoká dvojčata: Následuj své srdce
Tato dokumentární série přináší pohled na dva svérázné páry žijících ve wrestlingovém prostředí.
08.00 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 komplikovaný.
09.00 Divoká dvojčata: Bellas a město
Dvojčata začínají svůj velký comeback na SummerSlamu v New Yorku v ringu s Rondou Rousey!
10.00 Držte krok s Kardashians: Začátky a konce
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
11.00 Držte krok s Kardashians: Bez komentáře
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
12.00 Držte krok s Kardashians: Vítězové berou všechno
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Zpackané operace: Záchrana prsou
Bývalá herečka bojuje s nemocí nekrotizující fasciitidou.
14.00 Zpackané operace: Seriálová výplň
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů
15.00 Zpackané operace: Dvojitý problém
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s těžce zpackaným nosem.
16.00 Zpackané operace: “dr.Nassif zachránil mou ženu”
Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu.
17.00 Zpackané operace: Vstup zakázán
Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě
18.00 Držte krok s Kardashians: Noví přátelé a bunkr
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
19.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné záležitosti
Kim usoudí, že už nechce pořádat každoroční vánoční večírek, rodina tak musí přehodnotit své plány.
20.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
21.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
22.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 8.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
22.30 Skutečné příběhy: Na začátku
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
23.30 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
00.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 8.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
01.00 Skutečné příběhy: Na začátku
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
02.00 Zpackané operace: Seriálová výplň
Žena navštíví lékaře ohledně svých rtů
03.00 Zpackané operace: Dvojitý problém
V tomto dvoudílném příběhu Paul následuje své tušení a objednává další testy pro ženu s těžce zpackaným nosem.
04.00 Zpackané operace: “dr.Nassif zachránil mou ženu”
Poté, co zahránil život Lucii, se Paul vrhá na zafixování jejího nosu.
05.00 Zpackané operace: Vstup zakázán
Dr. Dubrow předělává ženino ohanbí. Dr. Nassif upevňuje nos ženě
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Pondělí
17. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Nastav si svůj den jako pracovní
Problémy v UJ pokračují, Kristin míří do Jay, aby se postarala o práci v kanceláři
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Khloe Kardashian And Kylie Jenner, Ru Paul, Elisha Cuthbert
Khloé Kardashian a Kylie Jenner odhalují pravdu o svém milostném životě.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Stassi Schroeder And Kristen Doute, Johnny Weir, Nancy Grace
Hvězdy Vanderpump Rules Stassi a Kristen mají intenzivní čtení, které jim oběma pomáhá vyřešit rodinná tajemství.
09.00 Zpackané operace: Návrat hlasu
Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné rhinoplastiky.
10.00 Zpackané operace: Dvojitá katastrofa
Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými prsy
11.00 Zpackané operace: Brazilská panenka
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek
12.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Držte krok s Kardashians: Právnička bruneta
Kim se rozhodne následovat kroky svého otce a splnit si svůj celoživotní sen stát se právníkem
14.00 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
15.00 Zpackané operace: Návrat hlasu
Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné rhinoplastiky.
16.00 Zpackané operace: Dvojitá katastrofa
Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými prsy
17.00 Zpackané operace: Brazilská panenka
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek
18.00 Držte krok s Kardashians: Právnička bruneta
Kim se rozhodne následovat kroky svého otce a splnit si svůj celoživotní sen stát se právníkem
19.00 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
20.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Cardi B
Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Khloe Kardashian And Kylie Jenner, Ru Paul, Elisha Cuthbert
Khloé Kardashian a Kylie Jenner odhalují pravdu o svém milostném životě.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Stassi Schroeder And Kristen Doute, Johnny Weir, Nancy Grace
Hvězdy Vanderpump Rules Stassi a Kristen mají intenzivní čtení, které jim oběma pomáhá vyřešit rodinná tajemství.
23.00 E! Dating: bez filtru: Taneční pokroky
Instruktorka roztleskávaček Sakoiya hledá dobře obdařeného muže svých snů.
23.30 E! Dating: bez filtru: Láska a pěna
Jamison a Gregorio, zapřísáhlí svobodní mládenci, se vydávají na pánskou jízdu
00.00 Zpackané operace: Návrat hlasu
Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné rhinoplastiky.
01.00 Zpackané operace: Dvojitá katastrofa
Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými prsy
02.00 Zpackané operace: Brazilská panenka
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Khloe Kardashian And Kylie Jenner, Ru Paul, Elisha Cuthbert
Khloé Kardashian a Kylie Jenner odhalují pravdu o svém milostném životě.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Stassi Schroeder And Kristen Doute, Johnny Weir, Nancy Grace
Hvězdy Vanderpump Rules Stassi a Kristen mají intenzivní čtení, které jim oběma pomáhá vyřešit rodinná tajemství.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Nastav si svůj den jako pracovní
Problémy v UJ pokračují, Kristin míří do Jay, aby se postarala o práci v kanceláři

Úterý
18. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Nemůžeš být s námi na jedné lodi
Kristin a Brittainy jedou do Los Angeles na otevření dalšího obchodu Uncommon James Pop Shop
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jenna Dewan Tatum, Emily Vancamp, Pauly D
Tyler obdrží vzkazy z druhé strany, aby pomohl tanečnici a herečce Jenně Dewan Tatum vyřešit tajemství katastrofické
smrti v rodině.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Todd a 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.
09.00 Zpackané operace: Přemíra plastiky
Poté co skoro zemřel během procedury v Ekvádoru, chce bývalý playboy model dostat druhou šanci s úpravou svého
krku a nosu.
10.00 Zpackané operace: Dvojité vidění
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Nadšenkyně do fitness se závislostí na nosních sprejích chce po Paulovi, aby jí upravil její nos.
11.00 Zpackané operace: Elfka
Dr. Nassif pomáhá muži, který chce pouze narovnat své uši.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: 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.
14.00 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.
15.00 Zpackané operace: Přemíra plastiky
Poté co skoro zemřel během procedury v Ekvádoru, chce bývalý playboy model dostat druhou šanci s úpravou svého
krku a nosu.
16.00 Zpackané operace: Dvojité vidění
Nadšenkyně do fitness se závislostí na nosních sprejích chce po Paulovi, aby jí upravil její nos.
17.00 Zpackané operace: Elfka
Dr. Nassif pomáhá muži, který chce pouze narovnat své uši.
18.00 Držte krok s Kardashians: 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.
19.00 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.
20.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jenna Dewan Tatum, Emily Vancamp, Pauly D
Tyler obdrží vzkazy z druhé strany, aby pomohl tanečnici a herečce Jenně Dewan Tatum vyřešit tajemství katastrofické
smrti v rodině.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Todd a 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.
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Přemíra plastiky
Poté co skoro zemřel během procedury v Ekvádoru, chce bývalý playboy model dostat druhou šanci s úpravou svého
krku a nosu.
01.00 Zpackané operace: Dvojité vidění
Nadšenkyně do fitness se závislostí na nosních sprejích chce po Paulovi, aby jí upravil její nos.
02.00 Zpackané operace: Elfka
Dr. Nassif pomáhá muži, který chce pouze narovnat své uši.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jenna Dewan Tatum, Emily Vancamp, Pauly D
Tyler obdrží vzkazy z druhé strany, aby pomohl tanečnici a herečce Jenně Dewan Tatum vyřešit tajemství katastrofické
smrti v rodině.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Todd a 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.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Nemůžeš být s námi na jedné lodi
Kristin a Brittainy jedou do Los Angeles na otevření dalšího obchodu Uncommon James Pop Shop
.

Středa
19. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Poděl se o popcorn
Kristin prochází emotivními vzpomínkami, když se vrátí zpět z Laguny.
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ryan Lochte, Tabatha Coffey, Becky G, Mischa Barton
Zlatý olympijský medailista Ryan Lochte je ohromen, když mu Tyler přináší zprávu od jeho milovaného zemřelého
dědečka ohledně jeho zlaté medaile..
08.00 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 kterém Shanola prožije hluboce
emocionální spojení se svou milovanou matkou.
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09.00 Zpackané operace: Záchrana bradavek
Transgender žena, která podstoupila rhinoplastiku v Mexiku vyhledá pomoc Dr. Nassifa
10.00 Zpackané operace: Jela do Mexika a má šílenou rýmu
Dr. Nassif pomáhá matce tří dětí s problémem s neustálou rýmou
11.00 Zpackané operace: Nateklé rty a prsa jako krabí klepítka
Dr. Nassif pomáhá ženě s nateklými rty. Dr. Dubrow přijme těžký případ prsou.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Vánoční chaos
Kris neochotně dovoluje Kim, aby se postarala o každoroční párty na Štědrý den
14.00 Držte krok s Kardashians: Velké vměšování
Khloe se snaží dělat prostředníka ve sporu mezi Kourtney a Kendall
15.00 Zpackané operace: Záchrana bradavek
Transgender žena, která podstoupila rhinoplastiku v Mexiku vyhledá pomoc Dr. Nassifa
16.00 Zpackané operace: Jela do Mexika a má šílenou rýmu
Dr. Nassif pomáhá matce tří dětí s problémem s neustálou rýmou
17.00 Zpackané operace: Nateklé rty a prsa jako krabí klepítka
Dr. Nassif pomáhá ženě s nateklými rty. Dr. Dubrow přijme těžký případ prsou.
18.00 Držte krok s Kardashians: Vánoční chaos
Kris neochotně dovoluje Kim, aby se postarala o každoroční párty na Štědrý den
19.00 Držte krok s Kardashians: Velké vměšování
Khloe se snaží dělat prostředníka ve sporu mezi Kourtney a Kendall
20.00 Skutečné příběhy: Na začátku
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ryan Lochte, Tabatha Coffey, Becky G, Mischa Barton
Zlatý olympijský medailista Ryan Lochte je ohromen, když mu Tyler přináší zprávu od jeho milovaného zemřelého
dědečka ohledně jeho zlaté medaile..
22.00 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 kterém Shanola prožije hluboce
emocionální spojení se svou milovanou matkou.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Záchrana bradavek
Transgender žena, která podstoupila rhinoplastiku v Mexiku vyhledá pomoc Dr. Nassifa
01.00 Zpackané operace: Jela do Mexika a má šílenou rýmu
Dr. Nassif pomáhá matce tří dětí s problémem s neustálou rýmou
02.00 Zpackané operace: Nateklé rty a prsa jako krabí klepítka
Dr. Nassif pomáhá ženě s nateklými rty. Dr. Dubrow přijme těžký případ prsou.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Ryan Lochte, Tabatha Coffey, Becky G, Mischa Barton
Zlatý olympijský medailista Ryan Lochte je ohromen, když mu Tyler přináší zprávu od jeho milovaného zemřelého
dědečka ohledně jeho zlaté medaile..
04.00 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 kterém Shanola prožije hluboce
emocionální spojení se svou milovanou matkou.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Poděl se o popcorn
Kristin prochází emotivními vzpomínkami, když se vrátí zpět z Laguny.

Čtvrtek
20. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Kam odešel Jay
Kristin si dává pauzu se šéfováním když její přátelé přijíždí do Nashville na návštěvu
07.00 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
08.00 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.
09.00 Zpackané operace: Obří prsa
Dr. Nassif operuje ženu, která má nos jako hák
10.00 Zpackané operace: Přichází Tummy Boo Hoo
Na konci řady Dr. Nassif pomáhá pacientce z Libanonu, která chce, aby do svatby měla nos v pořádku.
11.00 Zpackané operace: Návrat k mládí
Drag queen hledá radu u Dr. Dubrowa, aby vrátil mládí jeho starým prsním implantátům.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Zrada
Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem.
14.00 Držte krok s Kardashians: Dozvuky
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Po Tristanově šokující zradě, vezmou Kim s Kourtney Khloe na krátkou dovolenou, aby jí pomohly vyrovnat se situací.
15.00 Zpackané operace: Obří prsa
Dr. Nassif operuje ženu, která má nos jako hák
16.00 Zpackané operace: Přichází Tummy Boo Hoo
Na konci řady Dr. Nassif pomáhá pacientce z Libanonu, která chce, aby do svatby měla nos v pořádku.
17.00 Zpackané operace: Návrat k mládí
Drag queen hledá radu u Dr. Dubrowa, aby vrátil mládí jeho starým prsním implantátům.
18.00 Držte krok s Kardashians: Zrada
Khloe je zdrcena zprávami ohledně jejího vztahu, které se dovídá krátce před porodem.
19.00 Držte krok s Kardashians: Dozvuky
Po Tristanově šokující zradě, vezmou Kim s Kourtney Khloe na krátkou dovolenou, aby jí pomohly vyrovnat se situací.
20.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 7.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
20.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 8.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
21.00 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
22.00 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.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Obří prsa
Dr. Nassif operuje ženu, která má nos jako hák
01.00 Zpackané operace: Přichází Tummy Boo Hoo
Na konci řady Dr. Nassif pomáhá pacientce z Libanonu, která chce, aby do svatby měla nos v pořádku.
02.00 Zpackané operace: Návrat k mládí
Drag queen hledá radu u Dr. Dubrowa, aby vrátil mládí jeho starým prsním implantátům.
03.00 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
04.00 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.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Kam odešel Jay
Kristin si dává pauzu se šéfováním když její přátelé přijíždí do Nashville na návštěvu

Pátek
21. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Nejlepší přátelé navždy
Situace během nepříjemné večeře s kamarády, kterou Kristin a Jay zorganizovali, se přiostřuje a jednotlivé páry potřebují
více času pro sebe
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Lil' Kim, Jamie-lynn Sigler And Lance Bass, Dr. Drew
Tylerovo spojení šokuje hudební hvězdu Lil´Kim.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jim Parsons, Kristin Cavallari, Savannah & Todd Chrisley
V premiéře třetí řady jsou Tylerovy vize 20/20, když spojuje několikanásobného vítěze Emmy Jima Parsons z The Big
Bang Theory s jeho zemřelou babičkou
09.00 Zpackané operace: Komické proporce
Cosplayerka se setká s lékaři kvůli tomu, aby její tělo vypadalo ještě více komicky.
10.00 Zpackané operace: Všichni tancují a nehrají
Dr. Dubrow napravuje prsa ženě,aby byla opět sexy a kulturistka se vrací do tělocvičny. kmenových zaměstnanců.
11.00 Zpackané operace: Implantáty nebo ne…toť otázka
Rodrigo Alves, celosvětově známý závislý na plastické chirurgii, se vrací poté, co podstoupil tři nosní zákroky během
jednoho roku.
12.00 E! News Daily Pop 2021
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Špatné narozeninové zprávy, část 1
Khloe pozve svého bývalého partrnera na oslavu narozenin 1.roku své dcery True.
14.00 Držte krok s Kardashians: Špatné narozeninové zprávy, část 2
Po nepříjemném střetnutí se svým ex přítelem na Trueiných narozeninách musí Khloé čelit tomu jak bude do budoucna
15.00 Zpackané operace: Komické proporce
Cosplayerka se setká s lékaři kvůli tomu, aby její tělo vypadalo ještě více komicky.
16.00 Zpackané operace: Všichni tancují a nehrají
Dr. Dubrow napravuje prsa ženě,aby byla opět sexy a kulturistka se vrací do tělocvičny. kmenových zaměstnanců.
17.00 Zpackané operace: Implantáty nebo ne…toť otázka
Rodrigo Alves, celosvětově známý závislý na plastické chirurgii, se vrací poté, co podstoupil tři nosní zákroky během
jednoho roku.
18.00 Držte krok s Kardashians: Špatné narozeninové zprávy, část 1
Khloe pozve svého bývalého partrnera na oslavu narozenin 1.roku své dcery True.
19.00 Držte krok s Kardashians: Špatné narozeninové zprávy, část 2
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Po nepříjemném střetnutí se svým ex přítelem na Trueiných narozeninách musí Khloé čelit tomu jak bude do budoucna
20.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Lil' Kim, Jamie-lynn Sigler And Lance Bass, Dr. Drew
Tylerovo spojení šokuje hudební hvězdu Lil´Kim.
21.00 Skutečné příběhy: Je to skutečné?
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
22.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Smrt nevinnosti
Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Komické proporce
Cosplayerka se setká s lékaři kvůli tomu, aby její tělo vypadalo ještě více komicky.
01.00 Zpackané operace: Všichni tancují a nehrají
Dr. Dubrow napravuje prsa ženě,aby byla opět sexy a kulturistka se vrací do tělocvičny. kmenových zaměstnanců.
02.00 Zpackané operace: Implantáty nebo ne…toť otázka
Rodrigo Alves, celosvětově známý závislý na plastické chirurgii, se vrací poté, co podstoupil tři nosní zákroky během
jednoho roku.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Lil' Kim, Jamie-lynn Sigler And Lance Bass, Dr. Drew
Tylerovo spojení šokuje hudební hvězdu Lil´Kim.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Jim Parsons, Kristin Cavallari, Savannah & Todd Chrisley
V premiéře třetí řady jsou Tylerovy vize 20/20, když spojuje několikanásobného vítěze Emmy Jima Parsons z The Big
Bang Theory s jeho zemřelou babičkou
05.00 Velká šéfka Cavallari: Nejlepší přátelé navždy
Situace během nepříjemné večeře s kamarády, kterou Kristin a Jay zorganizovali, se přiostřuje a jednotlivé páry potřebují
více času pro sebe

Sobota
22. května 2021
06.00 Bradshawovic banda: Bláznivá karanténa
Během pandemie koronaviru pozve Terry rodinu, aby ho doprovodila na ranč, což každého poblázní.
06.30 Bradshawovic banda: Mužské problémy
Terry a dívky jsou vtaženi do milostného života Rachel, která vyhlásí soutěž k nalezení toho pravého.
07.00 Vítejte u Fraserů: Duševno vs.skeptik
Matt zorganizuje setkání Marie s dávným přítelem.
07.30 Vítejte u Fraserů: Starý pes, nové kousky
Matt se snaží dát lekci z technologie své matce, vyslouží si za to nevybíravá oslovení.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Corey Feldman, Rachel Hunter, Evelyn Lozada
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její blízkou kamarádkou Corey
Haim.
09.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Audrina Patridge, Moby, Austin Mahone, Roselyn Sanchez
Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge.
10.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Maria Menounos, Retta, Pia Toscano, Larry Birkhead
Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých
11.00 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.
12.00 E! News Daily Pop
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Být volná
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě.
14.00 Držte krok s Kardashians: Věrnost Chicagu
Kimina naprostá oddanost svému manželovi se stává zdrojem konfliktu na cestě do Chicaga.
15.00 Držte krok s Kardashians: Kourtneyina volba
Kim pozve Scotta na rodinný výlet do New Yorku, aby dokázala Kourtney, jak daleko pokročil jako rodinný typ.
16.00 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.
17.00 Držte krok s Kardashians: Hledání spřízněné duše
Zatímco se na spirituální cestě snaží Kourtney najít na Bali ztracenou rovnováhu, obdrží jisté zprávy.
18.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
19.00 Velká šéfka Cavallari: Newyorský stav mysli
Zbývá pouhý týden do otevření obchodu a Kristin cestuje do New Yorku
20.00 Velká šéfka Cavallari: Připravit, pozor, otevřeno
Konečně nastal den otevření obchodu "Uncommon James" a zahajovací párty se vydařila.
21.00 Bradshawovic banda: Bláznivá karanténa
Během pandemie koronaviru pozve Terry rodinu, aby ho doprovodila na ranč, což každého poblázní.
21.30 Bradshawovic banda: Mužské problémy
Terry a dívky jsou vtaženi do milostného života Rachel, která vyhlásí soutěž k nalezení toho pravého.
22.00 Vítejte u Fraserů: Duševno vs.skeptik
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Matt zorganizuje setkání Marie s dávným přítelem.
22.30 Vítejte u Fraserů: Starý pes, nové kousky
Matt se snaží dát lekci z technologie své matce, vyslouží si za to nevybíravá oslovení.
23.00 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.
00.00 Hvězdné hry: Bonbónové šílenství a TikTalk tance
Rob Riggle & Darren Leader, Mayim Bialik & Jonathan Cohen a Shanola Hampton & Daren Dukes se hlásí ze svých
domovů po noci plné zábavy a her moderované Kevinem Hartem.
01.00 Hvězdné hry: Pomocníci Santy a Vánoční tance
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.
02.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Corey Feldman, Rachel Hunter, Evelyn Lozada
Corey Feldman je konfrontovna radou a detaily z druhého světa, když se Tyler spojí s její blízkou kamarádkou Corey
Haim.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Audrina Patridge, Moby, Austin Mahone, Roselyn Sanchez
Tyler odkrývá neuvěřitelné tajemství rodiny hvězdy reality show r Audriny Patridge.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Maria Menounos, Retta, Pia Toscano, Larry Birkhead
Maria Menounos obdrží vzkazy od svých blízkých
05.00 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.

Neděle
23. května 2021
06.00 Divoká dvojčata: Potížista
Čerstvě svobodná a single Nicole je rozhodnuta změnit svůj životní styl se sexy Ferrarisem.
07.00 Divoká dvojčata: Je to můj život
Dvojčata pro prožitých životních peripetiích znovu nastolují svým životům řád.
08.00 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.
09.00 Divoká dvojčata: První rande
Brie přemohou a naplno zasáhnou emoce poté, co sociální sítě zasáhnou negativní reakce
10.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné záležitosti
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
11.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
12.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Zpackané operace: Návrat prsou
Dr. Nassif operuje ženu, která měla svou první nosní operaci ve 12ti letech.
14.00 Zpackané operace: Čaroděj ze země Nos
Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná
15.00 Zpackané operace: Bláznivé případy
Lékaři pomáhají ženě, která sama sebe nazývá "nejvíce nešťastná osoba na světě".
16.00 Zpackané operace: Živá panenka
Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy.
17.00 Zpackané operace: Srostlé sestry
Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých sester.
18.00 Držte krok s Kardashians: Rodinné záležitosti
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
19.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
20.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
21.00 Držte krok s Kardashians: Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
22.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 9.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
22.30 Skutečné příběhy: Je to skutečné?
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
23.30 Držte krok s Kardashians: Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
00.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 9.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
01.00 Skutečné příběhy: Je to skutečné?
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
02.00 Zpackané operace: Čaroděj ze země Nos
Terry dělá zákrok ženě po rakovině prsu, aby se zase cítila rovnocenná
03.00 Zpackané operace: Bláznivé případy
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Lékaři pomáhají ženě, která sama sebe nazývá "nejvíce nešťastná osoba na světě".
04.00 Zpackané operace: Živá panenka
Dr. Dubrow operuje ženu se spojenými prsy.
05.00 Zpackané operace: Srostlé sestry
Dr. Dubrow to nevzdává kvůli celé rodině, když provádí celoplošný zákrok u dvou srostlých sester.

Pondělí
24. května 2021
06.00 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.
07.00 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 šokující vzkaz, který je určen
nejen jí a jejímu manželovi, ale také nejlepší kamarádce
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Chrissy Metz, Taryn Manning, Iggy Azalea, Taye Diggs Follow-up
Oblíbenkyně z "This is Us" Crissy Metz získá novou energii Tylerovým silným poselstvím naděje z druhé strany pro její
nemocnou matku od Chrissyiny milované babičky
09.00 Zpackané operace: Dvojitá hrůza
Lékaři se setkávají s dvojicí dvojčat s neidentickými problémy.
10.00 Zpackané operace: 4000 impantátů a počítání
Dr. Nassif si vezme na starost muže se třemi obočími.
11.00 Zpackané operacer: Hrudkovité bradavky
Dr. Dubrow pomáhá fanatičce do fitness, aby opravil její bradavky.
12.00 Držte krok s Kardashians: Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Držte krok s Kardashians: Kruté a neobvyklé potrestání
Kourtney a Scott přikročí k rodinné poradě, ale některé nevstřícné kroky ze strany Corey vedou k nedorozumnění mezi
ním a Scottem.
14.00 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.
15.00 Zpackané operace: Dvojitá hrůza
Lékaři se setkávají s dvojicí dvojčat s neidentickými problémy.
16.00 Zpackané operace: 4000 impantátů a počítání
Dr. Nassif si vezme na starost muže se třemi obočími.
17.00 Zpackané operacer: Hrudkovité bradavky
Dr. Dubrow pomáhá fanatičce do fitness, aby opravil její bradavky.
18.00 Držte krok s Kardashians: Kruté a neobvyklé potrestání
Kourtney a Scott přikročí k rodinné poradě, ale některé nevstřícné kroky ze strany Corey vedou k nedorozumnění mezi
ním a Scottem.
19.00 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.
20.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Smrt nevinnosti
Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.
21.00 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 šokující vzkaz, který je určen
nejen jí a jejímu manželovi, ale také nejlepší kamarádce
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Chrissy Metz, Taryn Manning, Iggy Azalea, Taye Diggs Follow-up
Oblíbenkyně z "This is Us" Crissy Metz získá novou energii Tylerovým silným poselstvím naděje z druhé strany pro její
nemocnou matku od Chrissyiny milované babičky
23.00 E! Dating: bez filtru: Sýr navíc, prosím
Vyznavač fit života Joshua vezme Govind do zábavního parku na zorbing.
23.30 E! Dating: bez filtru: Párková párty
Milovník masa Adam vezme Reante do závodu, kde se vyrábí párky.
00.00 Zpackané operace: Dvojitá hrůza
Lékaři se setkávají s dvojicí dvojčat s neidentickými problémy.
01.00 Zpackané operace: 4000 impantátů a počítání
Dr. Nassif si vezme na starost muže se třemi obočími.
02.00 Zpackané operacer: Hrudkovité bradavky
Dr. Dubrow pomáhá fanatičce do fitness, aby opravil její bradavky.
03.00 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 šokující vzkaz, který je určen
nejen jí a jejímu manželovi, ale také nejlepší kamarádce
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Chrissy Metz, Taryn Manning, Iggy Azalea, Taye Diggs Follow-up
Oblíbenkyně z "This is Us" Crissy Metz získá novou energii Tylerovým silným poselstvím naděje z druhé strany pro její
nemocnou matku od Chrissyiny milované babičky
05.00 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.
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Úterý
25. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Divoké pláže
Věci se změní, když Kristin během její dovolené navštíví v Cabo její přátelé
07.00 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 "Červených koberců".
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Erika Jayne Girardi, K. Michelle, Rick Fox, Padma Lakshmi
Hvězda "The Real Housewives of Beverly Hills" Erika Jayne Girardi odhalí svou citlivou stránku
09.00 Zpackané operace: Otravné bradavky a noční můry paparazzi
Matka dvou dětí nemá žádnou jinou možnost než si podlepovat ňadra lepicí páskou
10.00 Zpackané operace: Setkání s budoucí paní Paula Nassifa
Láskou šílená Kanaďanka využívá svá prsa k tomu, aby se dostalu k Paulovi.
11.00 Zpackané operace: Opět skvělá ňadra
Dr. Dubrow pomáhá dřívější samotářce vyniknout s novými prsy.
12.00 E! News Daily Pop
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Potkal jsi Kim?
Instruktorka roztleskávaček Sakoiya hledá dobře obdařeného muže svých snů.
14.00 Držte krok s Kardashians: Psalm West
Po narození syna Psalma plánuje Kim oslavu pro svého manžela
15.00 Zpackané operace: Otravné bradavky a noční můry paparazzi
Matka dvou dětí nemá žádnou jinou možnost než si podlepovat ňadra lepicí páskou
16.00 Zpackané operace: Setkání s budoucí paní Paula Nassifa
Láskou šílená Kanaďanka využívá svá prsa k tomu, aby se dostalu k Paulovi.
17.00 Zpackané operace: Opět skvělá ňadra
Dr. Dubrow pomáhá dřívější samotářce vyniknout s novými prsy.
18.00 Držte krok s Kardashians: Potkal jsi Kim?
Instruktorka roztleskávaček Sakoiya hledá dobře obdařeného muže svých snů.
19.00 Držte krok s Kardashians: Psalm West
Po narození syna Psalma plánuje Kim oslavu pro svého manžela
20.00 Držte krok s Kardashians: Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
21.00 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 "Červených koberců".
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Erika Jayne Girardi, K. Michelle, Rick Fox, Padma Lakshmi
Hvězda "The Real Housewives of Beverly Hills" Erika Jayne Girardi odhalí svou citlivou stránku
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Otravné bradavky a noční můry paparazzi
Matka dvou dětí nemá žádnou jinou možnost než si podlepovat ňadra lepicí páskou
01.00 Zpackané operace: Setkání s budoucí paní Paula Nassifa
Láskou šílená Kanaďanka využívá svá prsa k tomu, aby se dostalu k Paulovi.
02.00 Zpackané operace: Opět skvělá ňadra
Dr. Dubrow pomáhá dřívější samotářce vyniknout s novými prsy.
03.00 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 "Červených koberců".
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Erika Jayne Girardi, K. Michelle, Rick Fox, Padma Lakshmi
Hvězda "The Real Housewives of Beverly Hills" Erika Jayne Girardi odhalí svou citlivou stránku
05.00 Velká šéfka Cavallari: Divoké pláže
Věci se změní, když Kristin během její dovolené navštíví v Cabo její přátelé

Středa
26. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Žádné závazky pro Stone
V závěru druhé řady se Kristin ocitá uprostřed intenzivních sporů mezi Brittainy a Reagan.
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Lucy Hale, Tyler Oakley, Selma Blair
Když dělá Tyler sezení s hvězdou "Pretty Little Liars" Lucy Hale, přináší šokující detaily z druhé strany.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Arielle Kebbel, Ronda Rousey, Ronnie Ortiz-magro, Chad Michael Murray
Hvězda "Midnight Texas" a "Ballers" Arielle Kebbel má díky Tylerovi srdceryvnou zkušenost, když ji spojí s milovaným
zemřelým strýcem.
09.00 Zpackané operace: Jmenuje se to bimbofikace
Terry a Paul se vzdělávají na bimbofikaci
10.00 Zpackané operace: Vytrénovaná ňadra a velké pozadí
V posledním díle pomáhají Paul a Terry bývalé videoklipové dračici Tawny Kitaen
11.00 Zpackané operace: Skutečná prsa z New Jersey
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Dr. Dubrow pomáhá opravit prsa ženě v domácnosti z New Jersey,
12.00 E! News Daily Pop
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Ex faktor
Když se Khloenin bývalý manžel Lamaro rozhodne vydat paměti, které obsahují detaily z jejich společného života,
rozhodne se jej po letech znovu kontaktovat.
14.00 Držte krok s Kardashians: Pravdivá minulost
Kris je zvědavá, když se objeví neověřejné zprávy ohledně bývalé kamarádky , která byla zavražděna před 25ti lety.
15.00 Zpackané operace: Jmenuje se to bimbofikace
Terry a Paul se vzdělávají na bimbofikaci
16.00 Zpackané operace: Vytrénovaná ňadra a velké pozadí
V posledním díle pomáhají Paul a Terry bývalé videoklipové dračici Tawny Kitaen
17.00 Zpackané operace: Skutečná prsa z New Jersey
Dr. Dubrow pomáhá opravit prsa ženě v domácnosti z New Jersey,
18.00 Držte krok s Kardashians: Ex faktor
Když se Khloenin bývalý manžel Lamaro rozhodne vydat paměti, které obsahují detaily z jejich společného života,
rozhodne se jej po letech znovu kontaktovat.
19.00 Držte krok s Kardashians: Pravdivá minulost
Kris je zvědavá, když se objeví neověřejné zprávy ohledně bývalé kamarádky , která byla zavražděna před 25ti lety.
20.00 Skutečné příběhy: Je to skutečné?
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Lucy Hale, Tyler Oakley, Selma Blair
Když dělá Tyler sezení s hvězdou "Pretty Little Liars" Lucy Hale, přináší šokující detaily z druhé strany.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Arielle Kebbel, Ronda Rousey, Ronnie Ortiz-magro, Chad Michael Murray
Hvězda "Midnight Texas" a "Ballers" Arielle Kebbel má díky Tylerovi srdceryvnou zkušenost, když ji spojí s milovaným
zemřelým strýcem.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Jmenuje se to bimbofikace
Terry a Paul se vzdělávají na bimbofikaci
01.00 Zpackané operace: Vytrénovaná ňadra a velké pozadí
V posledním díle pomáhají Paul a Terry bývalé videoklipové dračici Tawny Kitaen
02.00 Zpackané operace: Skutečná prsa z New Jersey
Dr. Dubrow pomáhá opravit prsa ženě v domácnosti z New Jersey,
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Lucy Hale, Tyler Oakley, Selma Blair
Když dělá Tyler sezení s hvězdou "Pretty Little Liars" Lucy Hale, přináší šokující detaily z druhé strany.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Arielle Kebbel, Ronda Rousey, Ronnie Ortiz-magro, Chad Michael Murray
Hvězda "Midnight Texas" a "Ballers" Arielle Kebbel má díky Tylerovi srdceryvnou zkušenost, když ji spojí s milovaným
zemřelým strýcem.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Žádné závazky pro Stone
V závěru druhé řady se Kristin ocitá uprostřed intenzivních sporů mezi Brittainy a Reagan.

Čtvrtek
27. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Nové začátky pro UJ
Kristinina obchodní kariéra se rozjíždí ve zbrusu nových kancelářích UJ,
07.00 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 Luann de Lesseps, když
sdílí vzkaz od nedávno zemřelého přítele.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Brooke Burke-charvet, Robert Buckley, Hayley Orrantia, Soleil Moon
Poté, co si prošel obdobím obrovského množství smutku, je host Brooke Burke-Charvet schopen díky vzkazu od Tylera
jít dále.
09.00 Zpackané operace: Miluji velké pozadí a nezemřel jsem
Lékaři přijmou pacienta, který málem zemřel poté, co maminky proměna nevyšla.
10.00 Zpackané operace: Dvojitá bublina a žádná potíž s pozadím
Imitátorka popové hvězdy navštíví lékaře po silikonových injekcích, po kterých jí zůstala propadlá brada.
11.00 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.
12.00 E! News Daily Pop
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Tvrdé bonbony
Kim a Kourtney se plánují narozeninové party pro své dcery, nastane ale rozčarování nad bonbony.
14.00 Držte krok s Kardashians: Obdarovaná
Když Tristan začne Khloé zahrnovat dary, dělá si Khloé obavy, že jeho gesta mu ji mají vrátit zpátky
15.00 Zpackané operace: Miluji velké pozadí a nezemřel jsem
Lékaři přijmou pacienta, který málem zemřel poté, co maminky proměna nevyšla.
16.00 Zpackané operace: Dvojitá bublina a žádná potíž s pozadím
Imitátorka popové hvězdy navštíví lékaře po silikonových injekcích, po kterých jí zůstala propadlá brada.
17.00 Zpackané operace: Matka zná svá prsa
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Dr. Nassif přichází na pomoc k záchraně "kočičí" ženy jednak kvůli jejímu nosu a dále kvůli jejím jasným prioritám.
18.00 Držte krok s Kardashians: Tvrdé bonbony
Kim a Kourtney se plánují narozeninové party pro své dcery, nastane ale rozčarování nad bonbony.
19.00 Držte krok s Kardashians: Obdarovaná
Když Tristan začne Khloé zahrnovat dary, dělá si Khloé obavy, že jeho gesta mu ji mají vrátit zpátky
20.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 8.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
20.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 9.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
21.00 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 Luann de Lesseps, když
sdílí vzkaz od nedávno zemřelého přítele.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Brooke Burke-charvet, Robert Buckley, Hayley Orrantia, Soleil Moon
Poté, co si prošel obdobím obrovského množství smutku, je host Brooke Burke-Charvet schopen díky vzkazu od Tylera
jít dále.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Miluji velké pozadí a nezemřel jsem
Lékaři přijmou pacienta, který málem zemřel poté, co maminky proměna nevyšla.
01.00 Zpackané operace: Dvojitá bublina a žádná potíž s pozadím
Imitátorka popové hvězdy navštíví lékaře po silikonových injekcích, po kterých jí zůstala propadlá brada.
02.00 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.
03.00 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 Luann de Lesseps, když
sdílí vzkaz od nedávno zemřelého přítele.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Brooke Burke-charvet, Robert Buckley, Hayley Orrantia, Soleil Moon
Poté, co si prošel obdobím obrovského množství smutku, je host Brooke Burke-Charvet schopen díky vzkazu od Tylera
jít dále.
05.00 Velká šéfka Cavallari: Nové začátky pro UJ
Kristinina obchodní kariéra se rozjíždí ve zbrusu nových kancelářích UJ,

Pátek
28. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Pryč se vším starým
Kristin míří do Chicaga, aby se zde setkala s kamarádkou Biegs a našla vhodné prostory pro další obchod UJ
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Teressa Giudice, Jeannie & Mama Mai, La Toya Jackson
Na konci třetí řady hvězda "The Real Housewives of New Jersey" Teresa Giudice bojuje s tím, aby se nezhroutila poté,
co ji Tyler spojí s nedávno zesnulou matkou.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Rebel Wilson, Chris Harrison, Sofia Vergara
Čtvrtá řada zachycuje Tylera Henryho, jak otevírá třináctou komnatu hvězde filmu “Pitch Perfect” , komičce Rebel Wilson!
09.00 Zpackané operace: Dej mi víc…chirurgických zákroků
Rajee se svými uzlinami se znovu vrací k lékařům, mladá žena s nesourodými prsy potřebuje kosmetický zákrok.
10.00 Zpackané operace: Harampádí v těle
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.
11.00 Zpackané operace: Silikony
Mladá žena, jejíž tělo bylo zpustošeno nekrotizující fascitidou, potřebuje pomoc lékařů
12.00 E! News Daily Pop
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Show musí pokračovat
Kim a Khloe zuří, že Kourney skrývá některé aspekty svého života před kamerami
14.00 Držte krok s Kardashians: Nedráždit býka
Kris vezme rodinu do Wyomingu ve snaze uvolnit napětí mezi jednotlivými členy a posílit jejich vazby.
15.00 Zpackané operace: Dej mi víc…chirurgických zákroků
Rajee se svými uzlinami se znovu vrací k lékařům, mladá žena s nesourodými prsy potřebuje kosmetický zákrok.
16.00 Zpackané operace: Harampádí v těle
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.
17.00 Zpackané operace: Silikony
Mladá žena, jejíž tělo bylo zpustošeno nekrotizující fascitidou, potřebuje pomoc lékařů
18.00 Držte krok s Kardashians: Show musí pokračovat
Kim a Khloe zuří, že Kourney skrývá některé aspekty svého života před kamerami
19.00 Držte krok s Kardashians: Nedráždit býka
Kris vezme rodinu do Wyomingu ve snaze uvolnit napětí mezi jednotlivými členy a posílit jejich vazby.
20.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Rebel Wilson, Chris Harrison, Sofia Vergara
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Čtvrtá řada zachycuje Tylera Henryho, jak otevírá třináctou komnatu hvězde filmu “Pitch Perfect” , komičce Rebel Wilson!
21.00 Skutečné příběhy: Věnováno lásce
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
22.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Hvězdné sestry
Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.
23.00 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
23.30 Nightly Pop
Hollywood přichází k vám! Nightly Pop jsou ty nejlepší a nejdivočejší příběhy z pop kultury z uplynulého týdne..
00.00 Zpackané operace: Dej mi víc…chirurgických zákroků
Rajee se svými uzlinami se znovu vrací k lékařům, mladá žena s nesourodými prsy potřebuje kosmetický zákrok.
01.00 Zpackané operace: Harampádí v těle
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.
02.00 Zpackané operace: Silikony
Mladá žena, jejíž tělo bylo zpustošeno nekrotizující fascitidou, potřebuje pomoc lékařů
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Teressa Giudice, Jeannie & Mama Mai, La Toya Jackson
Na konci třetí řady hvězda "The Real Housewives of New Jersey" Teresa Giudice bojuje s tím, aby se nezhroutila poté,
co ji Tyler spojí s nedávno zesnulou matkou.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Rebel Wilson, Chris Harrison, Sofia Vergara
Čtvrtá řada zachycuje Tylera Henryho, jak otevírá třináctou komnatu hvězde filmu “Pitch Perfect” , komičce Rebel Wilson!
05.00 Velká šéfka Cavallari: Pryč se vším starým
Kristin míří do Chicaga, aby se zde setkala s kamarádkou Biegs a našla vhodné prostory pro další obchod UJ

Sobota
29. května 2021
06.00 Bradshawovic banda: Fit v krátké době
Terry bude uvádět závod Nascar, což bude jeho první veřejný projev před publikem od začátku pandemie.
06.30 Bradshawovic banda: Ano ano Terry
V Tammy roste nedůvěra v chystaném romantickém překvapení u příležitosti jejich výročí s Terrym
07.00 Vítejte u Fraserů: Matt, král bálu
Rodiče Matta a Marie se vrací zpět do Cranston..
07.30 Vítejte u Fraserů: Blik blik
Matt se chystá představit Alexe svůj plán, ale Angela nesouhlasí.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Eva Longoria, Bobby Brown, Jwoww
Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož smrt na ni stále doléhá.
09.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Mel B, Reza Farahan, Jana Kramer, Tionne “t-boz” Watkins
Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát se Scary Spice.
10.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nico Tortorella, Ice-t And Coco Austin, Alan Thicke
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným dědečkem.
11.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Janice Dickinson, Joanna Krupa, Marlee Matlin
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s jejím drahým přítelem
Johnem Belushim.
12.00 E! News Daily Pop
E! News nejčerstvější každodenní zprávy z Hollywoodu, tipy a novinky z prostředí hollywoodských hvězd
13.00 Držte krok s Kardashians: Právnička bruneta
Kim se rozhodne následovat kroky svého otce a splnit si svůj celoživotní sen stát se právníkem
14.00 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
15.00 Držte krok s Kardashians: 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.
16.00 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.
17.00 Držte krok s Kardashians: Vánoční chaos
Kris neochotně dovoluje Kim, aby se postarala o každoroční párty na Štědrý den
18.00 Držte krok s Kardashians: Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
19.00 Velká šéfka Cavallari: Nechci drama s Llamou
Kristin a Jay se přestěhovali do svého nového domova, kde se na rodinné farmě chovají kuřata a kozy. Jako překvapení
pro Jaye, souhlasila Kristin s hlídáním dětí od své kamarádky Caroline Bryan's llama.
20.00 Velká šéfka Cavallari: Zatřást palmami v Palm Springs
Kristin spojuje obchod se zábavou, když zamíří z města do Palm Springs na natáčení kampaně pro UJ.
21.00 Bradshawovic banda: Fit v krátké době
Terry bude uvádět závod Nascar, což bude jeho první veřejný projev před publikem od začátku pandemie.
21.30 Bradshawovic banda: Ano ano Terry
V Tammy roste nedůvěra v chystaném romantickém překvapení u příležitosti jejich výročí s Terrym
22.00 Vítejte u Fraserů: Matt, král bálu
Rodiče Matta a Marie se vrací zpět do Cranston..
22.30 Vítejte u Fraserů: Blik blik
Matt se chystá představit Alexe svůj plán, ale Angela nesouhlasí.
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23.00 Hvězdné hry: Pomocníci Santy a Vánoční tance
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.
00.00 Hvězdné hry: Ukaž a řekni
Kevin Hart moderuje noční zábavné hry s oblíbenými osobnostmi ze světa showbusinessu.
01.00 Hvězdné hry: Ukazováčky a vypotřebovaný toaletní papír
Kevin Hart moderuje noční zábavné hry s oblíbenými osobnostmi ze světa showbusinessu.
02.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Eva Longoria, Bobby Brown, Jwoww
Herečka Eva Longoria se přes Tylera dojemně spojí s již dlouho zesnulým příbuzným, jehož smrt na ni stále doléhá.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Mel B, Reza Farahan, Jana Kramer, Tionne “t-boz” Watkins
Mel B má srdceryvný výklad, když ji Tyler spojí s milovaným patriarchou, který jí pomohl stát se Scary Spice.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Nico Tortorella, Ice-t And Coco Austin, Alan Thicke
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným dědečkem.
05.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Janice Dickinson, Joanna Krupa, Marlee Matlin
Supermodelka Janice Dickinson je šokována a zničena, když jí Tyler přináší spojení ze záhrobí s jejím drahým přítelem
Johnem Belushim.

Neděle
30. května 2021
06.00 Divoká dvojčata: Když se z hodné holky stane ta špatná
Nicole dosahuje absolutního vrcholu ve své kariéře, když je požádána, aby se zúčastnila vůbec vůbec prvního čistě
ženské turnaje Evolution.
07.00 Divoká dvojčata: Cesta k Evolution
S tím, jak se blíží televizní utkání mezi Nicole a Rondou Rousey, zažehnou publikované zprávy v Nicole oheň, jaký ještě
nepocítila.
08.00 Divoká dvojčata: Ženy v centru dění
Konečně je zde vůbec první dámské placené vysílání (pay-per-view) Evolution.
09.00 Divoká dvojčata: Vývoj sester Bellových
Byl to rok plný změn pro dvojčata Bellovy a tak pro oddych zamíří do Nappa Valley.
10.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
11.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
12.00 Držte krok s Kardashians: Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Zpackané operace: Mimozemská “krása”
V premiéře 3. řady je Rajee zpět a lékaři se pokoušejí opravit její obličej napumpovaný cementem.
14.00 Zpackané operace: Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let.
15.00 Zpackané operace: Návrat hlasu
Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné rhinoplastiky.
16.00 Zpackané operace: Dvojitá katastrofa
Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými prsy
17.00 Zpackané operace: Brazilská panenka
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek.
18.00 Držte krok s Kardashians: Letní láska
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
19.00 Držte krok s Kardashians: Konec jedné epizody
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
20.00 Držte krok s Kardashians: Období změn
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
21.00 Držte krok s Kardashians: díl 9.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
22.00 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 10.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
22.30 Skutečné příběhy: Věnováno lásce
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
23.30 Držte krok s Kardashians: díl 9.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
00.30 V hledáčku Lisy Vanderpump: díl 10.
Lisa Vanderpump se představí v půlhodinových dílech své hosty, kteří navštíví její pořad během lockdownu.
01.00 Skutečné příběhy: Věnováno lásce
Andy Cohen uvádí sedmidílný dokumentární pořad, který sleduje vývoj žánrů, které popisují jejich tvůrci a hvězdy.
02.00 Zpackané operace: Mužská prsa
Dr. Dubrow pomáhá mamince, která vypadá jako by byla těhotná 12 let.
03.00 Zpackané operace: Návrat hlasu
Paul pomáhá zpěváku Norwoodu Youngovi vrátit zpátky jeho hlas prováděním opravné rhinoplastiky.
04.00 Zpackané operace: Dvojitá katastrofa
Paul pomáhá ženské imitátorce, která se bez nalíčení neprojde po ulici, ženě s nevýraznými prsy
05.00 Zpackané operace: Brazilská panenka
Terry operuje pacientku po rakovině, které gynekolog podvázal žaludek.
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Pondělí
31. května 2021
06.00 Velká šéfka Cavallari: Křišťálově čisté
Kristin se snaží vybalancovat svůj pracovní a soukromý život, je smutná ze ztraceného přátelství s Kelly
07.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terra Jole, Lizzo, Howie Mandel
Temperamentní hvězda "Little Women LA" Terra Jole podlehne emocím v okamžiku, kdy jí Tyler přináší potvrzení od
jejího zbožňovaného zemřelého otce.
08.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Kenya Moore, Wendi Mcclennon-covey, Macklemore
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným děděčkem..
09.00 Zpackané operace: Královna prsou
Obří prsní dvorce donutí ženu s XXL prsy, aby to konzultovala s lékaři.
10.00 Zpackané operace: Plážové plece
Muž, který se chce stát elfem, si přeje vypadat extraterestriálně.
11.00 Zpackané operace: Hledání perfektní hrudi
Martinu Big extrémní letní opalovací injekce přivedly zpět k lékařům, kteří vidí její přeměnu.
12.00 Držte krok s Kardashians: díl 9.
Přestože se věci mění, pro Kardashianovy je rodina vždy na prvním místě
13.00 Držte krok s Kardashians: Boje, přátelství a Fashion Week
Kim je moc přátelská s bývalým Khloeniným mužem, Khoé se rozhodne nastavit hranice.
14.00 Držte krok s Kardashians: Boje, přátelství a Fashion Week 2
V dozvuku bojů, Kim a Kourtney míří do Arménie, aby pokřitily své děti.
15.00 Zpackané operace: Královna prsou
Obří prsní dvorce donutí ženu s XXL prsy, aby to konzultovala s lékaři.
16.00 Zpackané operace: Plážové plece
Muž, který se chce stát elfem, si přeje vypadat extraterestriálně.
17.00 Zpackané operace: Hledání perfektní hrudi
Martinu Big extrémní letní opalovací injekce přivedly zpět k lékařům, kteří vidí její přeměnu
18.00 Držte krok s Kardashians: Boje, přátelství a Fashion Week
Kim je moc přátelská s bývalým Khloeniným mužem, Khoé se rozhodne nastavit hranice.
19.00 Držte krok s Kardashians: Boje, přátelství a Fashion Week 2
V dozvuku bojů, Kim a Kourtney míří do Arménie, aby pokřitily své děti.
20.00 E! Pravdivé hollywoodské příběhy: Hvězdné sestry
Sledujte pořad, který se zabývá tématy, jenž změnila život v Hollywoodu.
21.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terra Jole, Lizzo, Howie Mandel
Temperamentní hvězda "Little Women LA" Terra Jole podlehne emocím v okamžiku, kdy jí Tyler přináší potvrzení od
jejího zbožňovaného zemřelého otce.
22.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Kenya Moore, Wendi Mcclennon-covey, Macklemore
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným děděčkem..
23.00 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 pro to, aby se zalíbili
tomu druhému.
23.30 E! Dating: bez filtru: 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.
00.00 Zpackané operace: Královna prsou
Obří prsní dvorce donutí ženu s XXL prsy, aby to konzultovala s lékaři.
01.00 Zpackané operace: Plážové plece
Muž, který se chce stát elfem, si přeje vypadat extraterestriálně.
02.00 Zpackané operace: Hledání perfektní hrudi
Martinu Big extrémní letní opalovací injekce přivedly zpět k lékařům, kteří vidí její přeměnu.
03.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Terra Jole, Lizzo, Howie Mandel
Temperamentní hvězda "Little Women LA" Terra Jole podlehne emocím v okamžiku, kdy jí Tyler přináší potvrzení od
jejího zbožňovaného zemřelého otce.
04.00 Hollywoodské médium Tyler Henry: Kenya Moore, Wendi Mcclennon-covey, Macklemore
Tylera opouští herec Nico Tortorella v slzách poté, co ho spojí s jeho inspirujícím a milovaným děděčkem..
05.00 Velká šéfka Cavallari: Křišťálově čisté
Kristin se snaží vybalancovat svůj pracovní a soukromý život, je smutná ze ztraceného přátelství s Kelly

-konec-

