
TV PROGRAM

 5.59 Studio 6                                5.59 Studio 6                               
 9.00 Panství Downton VI (10/10)    9.00 Panství Downton VI (10/10)   
  Závěrečná série cenami ověnčeného   Závěrečná série cenami ověnčeného 
  britského kostýmního seriálu (2015).   britského kostýmního seriálu (2015). 
 9.55 168 hodin                                 9.55 168 hodin                                
  britského kostýmního seriálu (2015). 
 9.55 168 hodin                                
  britského kostýmního seriálu (2015).   britského kostýmního seriálu (2015). 
 9.55 168 hodin                                
  britského kostýmního seriálu (2015). 

  Události týdne s Norou Fridrichovou  Události týdne s Norou Fridrichovou
 10.30 Po stopách hvězd                                 10.30 Po stopách hvězd                                
  Události týdne s Norou Fridrichovou
 10.30 Po stopách hvězd                                
  Události týdne s Norou Fridrichovou  Události týdne s Norou Fridrichovou
 10.30 Po stopách hvězd                                
  Události týdne s Norou Fridrichovou

  Jiří Krampol   Jiří Krampol 
 11.00 Pošta pro tebe                            11.00 Pošta pro tebe                           
  Marii, Pavlu a Marcelu spojuje veliké    Marii, Pavlu a Marcelu spojuje veliké  
  očekávání. Setkají se s blízkými, které    očekávání. Setkají se s blízkými, které  
  dosud neznaly. Než k tomu dojde,    dosud neznaly. Než k tomu dojde,  
  prožijí dramatické chvíle.   prožijí dramatické chvíle. 
12.00 Zprávy ve 12                                    12.00 Zprávy ve 12                                    
 12.20 Předpověď počasí,  12.20 Předpověď počasí, 
  sportovní zprávy    sportovní zprávy  

12.30 Sama doma 12.30 Sama doma 
 14.00 Kravata                      čb    14.00 Kravata                      čb   
  Povídka z cyklu Bakaláři 1976.   Povídka z cyklu Bakaláři 1976. 
 14.20 Alibi na vodě              čb       14.20 Alibi na vodě              čb      
  Povídka z cyklu Bakaláři 1976. 
 14.20 Alibi na vodě              čb      
  Povídka z cyklu Bakaláři 1976.   Povídka z cyklu Bakaláři 1976. 
 14.20 Alibi na vodě              čb      
  Povídka z cyklu Bakaláři 1976. 

  Kriminalista Tůma opět řeší případ    Kriminalista Tůma opět řeší případ  
  záhadné vraždy, tentokrát v prostředí    záhadné vraždy, tentokrát v prostředí  
  fi lmařů a manekýnek (1965).   fi lmařů a manekýnek (1965). 
 15.55 To je vražda, napsala  15.55 To je vražda, napsala 
  fi lmařů a manekýnek (1965). 
 15.55 To je vražda, napsala 
  fi lmařů a manekýnek (1965).   fi lmařů a manekýnek (1965). 
 15.55 To je vražda, napsala 
  fi lmařů a manekýnek (1965). 

                  
  Americký seriál (1984-1996).   Americký seriál (1984-1996). 
 16.45 Cestománie                                       16.45 Cestománie                                      
  Americký seriál (1984-1996). 
 16.45 Cestománie                                      
  Americký seriál (1984-1996).   Americký seriál (1984-1996). 
 16.45 Cestománie                                      
  Americký seriál (1984-1996). 

  Panama - Země vodní cesty  Panama - Země vodní cesty
 17.15 AZ-kvíz                                  17.15 AZ-kvíz                                 
  Panama - Země vodní cesty
 17.15 AZ-kvíz                                 
  Panama - Země vodní cesty  Panama - Země vodní cesty
 17.15 AZ-kvíz                                 
  Panama - Země vodní cesty

  Soutěž pro každého  Soutěž pro každého
 17.40 Černé ovce                                       17.40 Černé ovce                                      
  Soutěž pro každého
 17.40 Černé ovce                                      
  Soutěž pro každého  Soutěž pro každého
 17.40 Černé ovce                                      
  Soutěž pro každého

18.00 Události v regionech                            18.00 Události v regionech                            
 18.25 Kde domov můj?    18.25 Kde domov můj?   
18.00 Události v regionech                            
 18.25 Kde domov můj?   
18.00 Události v regionech                            18.00 Události v regionech                            
 18.25 Kde domov můj?   
18.00 Události v regionech                            

                        
  Zábavná vědomostní soutěž zaměřená    Zábavná vědomostní soutěž zaměřená  
  na znalosti o naší vlasti.   na znalosti o naší vlasti. 
18.55 Události za okamžik a   18.55 Události za okamžik a   
  počasí               počasí             
 19.00 Události                                  19.00 Události                                 
 19.50 Branky, body, vteřiny                     19.50 Branky, body, vteřiny                    
 20.00 Případy 1. oddělení (10/22)              
  Sladký vyděrač
        Způsobit hromadnou otravu je tak 
        snadné. Kdo vyhrožuje velké fi rmě? 
        Kriminální seriál. 
 21.00 Dabing Street                             21.00 Dabing Street                            
        Premiéra komediálního seriálu         Premiéra komediálního seriálu 
 21.35 Reportéři ČT                                     21.35 Reportéři ČT                                    
22.14 Výsledky losování 22.14 Výsledky losování 
  Šťastných 10             Šťastných 10           
22.14 Výsledky losování 
  Šťastných 10           
22.14 Výsledky losování 22.14 Výsledky losování 
  Šťastných 10           
22.14 Výsledky losování 

 22.15 Kriminalista III   22.15 Kriminalista III                         
 23.15 Na stopě                                  23.15 Na stopě                                 
 23.40 Ve jménu vlasti VI                        23.40 Ve jménu vlasti VI                       
0.30 AZ-kvíz                                  0.30 AZ-kvíz                                  

 0.55 Kalendárium                               0.55 Kalendárium                              
 1.20 Z metropole                      1.20 Z metropole                     
 1.45 GEN - Galerie elity národa               1.45 GEN - Galerie elity národa              
 2.00 Sváteční slovo husitského   2.00 Sváteční slovo husitského  
  faráře Miroslava Kubíčka   faráře Miroslava Kubíčka 
 2.05 Dobré ráno                                2.05 Dobré ráno                               
 4.40 Bydlení je hra                                   4.40 Bydlení je hra                                  
 5.30 Události v regionech 5.30 Události v regionech

20.00
Případy 1. oddělení

krimi seriál

BAREVNÉ TRIKY  V BYTĚ

inzerce

3ZÁKLADNÍ PASTELOVÉ BARVY Lehké odstíny modré, červené a zelené dodávají bílým kuchyním svěžest. Experimentujte se 
světlejšími či tmavšími tóny barev, které se vám líbí, a vytvořte si vlastní barevnou paletu.

4MALINOVÝ POKOJ  Světle růžové tapety na stěnách londýnského domu Christine ďOrnandojsou jemné 
a zároveň příjemně teplé. Některé barvy působí odlišně podle toho, kde a jak jsou použity. Lesklá šeď je opticky studenější 

než matná, zatímco světle modrá snese lesk i mat.

KOUZLO BAREV 
Nejlepším způsobem, jak navodit okamžitou náladu nebo určitý styl, je vnést do místnosti výraznou barvu, například teple 
modrou, jasně růžovou či citrónově žlutou. Tyto barvy vytvořív malé místnosti pocit a útulnosti a odpoutají pozornost od jejích 
skrovných rozměrů. Pamatujte, že červená bude vždy budit pocit tepla a soukromí, zatímco bílá zase prostor rozšiřovat a prosvět-
lovat. Když si budete vybírat barvy, volte pokaždé barvu o jeden či dva odstíny světlejší, než jaká vám padla do oka. Vzorky často 
klamou. Vyvarujte se zářivě bílé barvy, neboť obsahuje modravý tón a severní místnosti budou vypadat mdle a šedě. Raději si 
vyberte standardní bílou, která obsahuje náznak růžové a na stěně bude vypadat jako „nejčistší" bílá

„Barva vytváří život a energii. 
Může povznášet a vykouzlit nám 

na rtech úsměv, tak by měl působit 
váš domov, tam byste se měli cítit 
šťastně. Jak jinak toho dosáhnout 

než vnesením krásné barvy do 
prostoru..."                                                   
   Shannon Frickeová, designérka

1OPALIZUJÍCl DLAŽDIČKY Malé blankytně 
modré mozaikové dlaždičky nad krbem se 

perleťově lesknou, když na ně dopadá odlesk 
z planoucího ohně. Dlaždičky dodávají barvu 
kuchyňským prostorám, krbům v obývacím 
pokoji či v ložnici i koupelnám.

2BAREVNÉ PRUHY  Od poloviny stěny 
směrem nahoru použijte výrazné barvy, 

abyste zmírnili dojem výšky, a v jednotlivých 
místnostech měňte barvy. K vytvoření 
barevných ploch použijte tapety a pro větší 
důraz dodejte kontrastní tóny.

Zdroj:  INSPIRACE PRO VÁŠ BYT
Nakladatelství Svojtka&Co.
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