
TV PROGRAM

 4.40 Paní Zima
  Německý fi lm (2008). 
 6.10 Policajt ze školky 2 
  Americký fi lm (2016). 
 8.00 Můj přítel Monk III (12)
  Americký detektivní seriál (2004).
 8.45 Můj přítel Monk III (13)
  Americký detektivní seriál (2004).
 9.35 Zápisník jedné lásky
  Americký fi lm (2004). 
 12.20 Drahé tety a já  
  Česká komedie (1974). 
 14.20 Matěji, proč tě holky nechtějí?  
  Česká komedie (1981). 
 15.35 Lásky čas 
  Britská romanitická komedie (2013).  
 17.50 Pošli to dál 
  Americký fi lm (2000). 
 20.00 Temné stíny 
  Barnabáš Collins připlul z Anglie do 
  Ameriky v roce 1752 se svými rodiči, 
  aby zde začali nový život. Jenže se tím 
  nezbavili záhadného prokletí pronásledující 
  celý jejich rod. Za dvacet let leží 
  Barnabášovi svět u nohou - vystavěl 
  město Collinsport ve státě Maine, a 
  také zde s rodiči založili panství 
  Collinwood. Pak ale udělá zásadní chybu 
  - zlomí srdce krásné Angelique. Jenže 
  tahle žena je čarodějnice každým 
  coulem... Americká komedie (2012).  
 22.10 Poslední dům nalevo
  Americký horor (2009). 
 0.10 (K)lamač srdcí 
  Francouzsko-monacký romantický fi lm  
 2.05 Pravda o Charliem 
  Americko-německý fi lm (2002). 
 3.35 Království IV (9)
  Závěrečná řada amerického seriálu

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.50 Comeback 
  Strakonický bubák
 9.20 Comeback 
  Havárie
 9.50 MasterChef Česko 
 11.00 Co na to Češi 
 11.50 Tescoma s chutí  
 12.00 Polední Televizní noviny
  Sportovní noviny, Počasí
 12.35 Krok za krokem (21)
  Americký seriál (1991). 
 13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2016).  
 14.10 Můj přítel Monk III (14)
  Americký detektivní seriál (2004).
 15.10 Můj přítel Monk III (15)
  Americký detektivní seriál (2004).
 16.00 Dr. House V (12)
  Pátá řada amerického seriálu (2008).  
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.30 Co na to Češi 
  Tomáš Matonoha uvádí světově 
  úspěšnou soutěž rodinných týmů, ve 
  které jde nejen o velké peníze, ale i o 
  velkou zábavu (2019).
 18.20 Comeback 
  Francouzská restaurace
 18.55 Comeback  
  Snad to vyjde příště
 19.30 Televizní noviny  
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Kriminálka Anděl (9)
  Český kriminální seriál (2008). 
 21.20 Život ve hvězdách  
  Pořad plný exkluzivních reportáží 
 21.55 Smrtonosná zbraň II (17)
  Americký detektivní seriál (2017). 
 22.45 Dr. House V (12) 
  Pátá řada amerického seriálu (2008).  
 23.35 Můj přítel Monk III (14,15) 
 1.05 Specialisté (69)  
 1.50 Smrtonosná zbraň II (16) 
 3.05 Co na to Češi 
 3.45 Ordinace v růžové zahradě 2

Jednoduchá dostupnost a instalace
Výrobou a stavbou kuchyně na míru se pochopitelně zabývá 

celý zástup firem. Některé to dělají v rámci všeobecné nabídky 

a jiné jako například kuchyně-pavlik.cz svoji aktivitu cílí právě 

na tento sortiment. Ať už první nebo druhé, tak můžete očekávat 

zcela komfortní řešení. Kuchyně na míru totiž nejen, že při-

praví, ale zároveň kompletně přistěhuje a sestaví výrobní 

společnosti.

Kuchyně na míru jako úspora času a prostoru
Investici do kuchyně na míru oceníte především v ohledu 

praktičnosti. Zcela zásadním ukazatelem totiž je, že díky 

skvělé organizaci ploch a úložných prostor, nebo případných 

vestavěných spotřebičů docílíte ohromné prostorové úspory. 

A volný pohyb je faktor, který je v kuchyní opomíjený, ale 

velice cenný. S tím se pochopitelně pojí také úspora časová, 

kdy vám organizace přesně podle vašich přání nabízí možnost 

vždy sáhnout tam, kam potřebujete bez hledání a přecházení.

Nekonečný výběr zpracování a materiálů
A poslední a asi nejefektivnější záležitostí je pochopitelně este-

tika. Každý si přeje při návštěvě slyšet obdivné ódy na kvalitu 

a zpracování své kuchyně a kuchyně na míru si podobný způsob 

oslavy zajisté zaslouží. Při běžné objednávce máte totiž

na výběr nespočet materiálů, které mohou spadat do širo-

ké cenové i vzhledové škály. Najdete zcela běžně lakované 

plastové komponenty, drahé dřevěné desky anebo například 

estetické a čistotné nerezové pracovní plochy.

Kuchyně na míru je téma, které v trend zdokonalování domácnosti dosahuje vysoké popularity. 
Mnozí totiž přemýšlejí nad tím, jak si zpříjemnit spánkové prostředí anebo vybavit svoji pracovnu. 
Jak ale zdokonalit kuchyň, která je srdcem spokojené domácnosti už mnozí dávno neřeší. Čas naštěstí 
tento trend pozměnil a lidé si stále častěji chtějí vylepšit i kuchyňské prostředí. Stále však visí ve 
vzduchu otázka toho, zdali je investice do kuchyně na míru opravdu výhodná anebo ne. Zkuste se 
rozhodnout podle zásadních výhod.
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Kuchyně na míru a jejich hlavní výhody

inzerce


