
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3487)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.40 Ordinace v růžové 
  zahradě 2 (825)  
  Nové příběhy oblíbeného českého seriálu  
 11.00 Co na to Češi  
 11.50 Tescoma s chutí  
 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 

12.30 Správná dvojka (9) 
  Americký seriál (2015). 
 12.50 Ordinace v růžové 
  zahradě 2 (225)  
 14.05 Odložené případy VII (2) 
  Americký krimi seriál (2009). 
 15.00 Odložené případy VII (3) 
  Americký krimi seriál (2009). 
 16.00 Námořní vyšetřovací 
  služba XII (9)   
  Americký krimi seriál (2014). 
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  
 18.25 Ulice (3488)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Slečna Drsňák 2: Ještě 
  drsnější  
  Agentka FBI Sandra Bullock se stala  
  mediální hvězdou, ale velmi jí to 
  komplikuje práci. Proto souhlasí, že se 
  stane „novou tváří FBI“ a bude 
  zastupovat úřad na veřejnosti a v médiích. 
  Když jsou ale v Las Vegas uneseni 
  její kamarádi ze soutěže Miss, tak se její 
  pud bojovat proti zločinu rychle vrátí. 
  Pokud jde o pomoc přátelům, neexistuje 
  nic, co by jí zastavilo... 
  Americká komedie (2005). 
 22.30 Beze stopy III (8)  
  Dvojník - 2.část
  Americký krimi seriál (2004). 
 23.25 Odložené případy VII (2) 
   Americký krimi seriál (2009). 
 0.25 Odložené případy VII (3) 
   Americký krimi seriál (2009). 
 1.20 Námořní vyšetřovací 
  služba XII (9) 
 2.00 Beze stopy III (8)  
  Americký krimi seriál (2004). 
 2.40 Správná dvojka (9) 
  Americký seriál (2015). 

20.20
Slečna drsňák 2

komedie

Co očekáváte od kuchyně?
Když se nad tím zamyslíte, co vlastně očekáváte od vaší kuchy-
ně? Chcete dostatek prostoru pro uložení všeho potřebného, 
co potřebujete při kulinářských uměních mít kdykoli po ruce? 
Nebo je pro vás daleko důležitější její design, díky kterému by 
nadchla nejen vás, ale i každého vašeho hosta? Či snad toužíte 
po kombinaci obojího? V tom případě vsaďte na moderní ku-
chyně, které slibují od všeho něco. Nejenže pěkně vypadají 
a opravdu lahodí oku, ale zároveň jsou navržené tak, aby šetřily 
čas při práci v kuchyni a umožnily vám strávit jej jinak - třeba 
s rodinou nebo přáteli.

Každý máme svou představu
I když od kuchyně každý z nás očekává něco jiného, což je sa-
mozřejmě dobře, protože jinak by to byla strašná nuda, všichni 
bychom si za svými představami měli jít. Pokud chcete čas 

strávený v kuchyni využít na maximum, ale především si vaření, 
pečení, smažení, dušení a jiné činnosti užívat, pak neopouštěj-
te od svých přání. Je vaším snem rustikální kuchyně, která při-
pomíná dávné časy a je zařízena v souladu s přírodními prvky? 
I tahle kuchyně, která svým vzhledem vyvolává nostalgické 
vzpomínky na dětství strávené na chalupě 
u babičky, vám dokáže nabídnout všechny moderní vychytávky 
a vymoženosti, jenž k dnešní vyspělé době patří. Inspirujte se na 
stránkách kuchyne-pavlik.cz, kde najdete širokou nabídku mo-
derních kuchyní, které vám svým designem i praktickými funk-
cemi jistě vyrazí dech.

Zdroj foto: www.kuchyne-pavlik.cz Zdroj: www.pressweb.cz

Prakticky zařízená kuchyně slibuje 
pohodlí i radost při vaření
Kuchyně představuje nedílnou součást domácnosti, na čemž se určitě 
všichni shodneme. Zatímco pro někoho je kuchyně ryze praktickou 
místností, jejímž úkolem je zajistit potravu, pro jiného tento prostor 
představuje něco mnohem více - místo, kde se sdružuje rodina a kde 
tráví společně čas. Proto by každá kuchyně měla být zařízena nejen 
prakticky, aby při vaření přinášela jak pohodlí, tak i radost, ale i vkusně, 
aby čas strávený zde byl příjemný.

inzerce


