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. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3557)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.40 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Smím prosit?
  Nové příběhy oblíbeného českého  
  seriálu (2018). 
 11.00 Co na to Češi  
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů (2018).
 11.45 Tescoma s chutí
  Pečeme s Ivetou Kořínkovou a Pavlínou 
  Bersziovou. 
 12.00 Polední Televizní noviny
  Sportovní noviny, Počasí
 12.35 Krok za krokem IV (9)  
  Čtvrtá řada amerického seriálu (1994).  
 12.55 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Kdybyste to viděl!
  Napětí, romantika a humor v oblíbeném 
  seriálu TV Nova (2012). 
 14.10 Dr. House III (23)  
  Cvok
  Americký seriál (2006). 
 15.05 Dr. House III (24)  
  Lidská chyba
  Závěr třetí řady amerického seriálu  
 16.05 Kriminálka Miami IV (1) 
  Vrah z hrobu
  Čtvrtá řada amerického seriálu (2005).  
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.30 Co na to Češi 
  Zasoutěžte si společně s dvěma týmy, 
  které mají za úkol co nejlépe odhadnout, 
  jak na různé jednoduché otázky z 
  každodenního života odpovědělo sto 
  oslovených Čechů (2018).
 18.25 Ulice (3558)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Mise nový domov II 
  Osamělá ve zchátralém domě. S dětmi 
  tesknícími po tátovi a marnou nadějí, 
  že se její muž vrátí z léčebny domů 
  zdravý. Takový je osud Roziny, které 
  náhle ochrnul manžel. Mladá maminka 
  doufá, že díky vroucí lásce překoná 
  rodina všechny problémy! Každým 
  dnem je však patrnější, jak křehké 
  Rozině ubývá sil.
 21.40 O 10 let mladší 
  Dlouholetí kamarádi si navzájem přejí, 
  aby zažili v životě něco hezkého. Dáda 
  zůstala sama s dětmi, zažila násilné 
  přepadení a šrámy jí zůstaly na těle 
  i na duši. Tomáš se rozešel se svým 
  přítelem, připadá si ošklivý, myslí si, 
  že už navždy zůstane kvůli svému 
  vzhledu sám. Tým špičkových odborníků 
  je připraven na jejich proměnu. 
 22.40 Námořní vyšetřovací 
  služba: New Orleans III 
  Pandořina skříňka - část druhá
  Americký kriminální seriál (2016). 
 23.30 Beze stopy VI (3)  
  Res Ipsa
  Americký krimi seriál (2007). 
 0.20 Dr. House III (23) 
 1.15 Dr. House III (24)  
 2.00 Kriminálka Miami IV (1) 
 2.40 Krok za krokem IV (9)  
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

21.40
O 10 let mladší

dokureality

Rady a tipy na vánoční výzdobu a LED osvětlení
Vánoce jsou nejen pro naše nejmenší nejkrásnějším obdobím v každém roce. K období Adventu a vánočních svátků neodmyslitelně patří vánoční výzdoba a dekorace. 
Krásně osvětlený dům, byt nebo zahrada společně s vánočními dekoracemi tuto nádhernou atmosféru ještě umocní. Abyste si tento překrásný čas vychutnali v poklidu, 
nakupujte vánoční dekorace a led osvětlení s předstihem, kdy je skladem široký výběr zboží a vše Vám bude doručeno včas. 

Tipy pro Vaše nákupy
Osvětlení domu, balkonu, pergoly, stromu nebo keře: venkovní LED světelné sítě pro bleskové osvětlení 
stromků nebo pergoly, LED řetězy na dům, pergolu nebo strom, LED závěsy/záclony na domy, balkony
a okna nebo samostatné LED objekty (LED ploty, LED sněhuláci, LED Santové, LED srnky a sobi). Novinkou 
poslední doby jsou LED projektory, díky kterým nasvítíte fasádu bez nutnosti cokoliv dalšího instalovat.
Osvětlení vánočního stromku: klasické LED řetězy (tvar svíčky se skřipcem), absolutně trendy jsou LED 
větvené řetězy s více prameny na baterie nebo do zásuvky, které uchytíte za kotvící váleček u špice a pouze 
urovnáte jednotlivé prameny. Stromeček svítí v krásných pravidelných rozestupech. Nepochybně oceníte 
rychlost použití a odstrojení po Vánocích.
Osvětlení dekorací LED řetězy na baterie nebo do zásuvky: Osvětlete jakoukoliv adventní nebo 
vánoční dekoraci LED světýlky, bude mnohem krásnější. Lze vybírat LED řetězy na baterie nebo do zásuv-
ky v nejrůznějších délkách, barvě světla a provedení (klasické diody s kabelem nebo mikroled na drátku).
Existují řetězy pro vnitřní použití (do interiéru), ale i pro venkovní (outdoor). Velice oblíbené jsou LED řetězy 
se zabudovaným časovačem, který světýlka automaticky zapíná a po 6-8 h svícení opět vypíná ve stejnou 
denní dobu dle prvního spuštění.
Samostatné LED dekorace: K Vánocům patří rovněž svíčky. Abyste nevyhořeli, pořiďte si LED svíčky na ba-
terie – od čajových svíček v různých tvarech (hvězdy, klasické oblé, stromečky, …) existují i svíčky z pravého 
vosku na baterie. Většina svíček simuluje i hoření (plamínek plápolá). Kromě svíček jsou velice oblíbené 
i různé LED objekty – LED sněhuláci, LED papírové hvězdy, LED stromečky, LED koule, LED laterny, nebo LED 
dekorace na podstavci.

Osvětlení do oken: Mezi nejprodávanější klasiku patří LED závěsy v teplé nebo studené barvě v různých rozměrech, které krásně rozsvítí celé okno. Vybírat je možno i decentnější dekorace jako 
LED tvary s přísavkou na sklo, nebo si lze pořídit jen přísavky a led řetěz a dekoraci si pomocí nich na sklo vytvarovat. Oblíbené jsou rovněž papírové LED hvězdy.

Kromě osvětlení nezapomeňte včas nakoupit i vánoční dekorace: stojany živých stromků nebo umělý stromek, špic, girlandu, ozdoby, háčky, umělý sníh, lamety (třásně), kalíšky na svíčky, 
andělské vlasy, zvonečky, rolničky, sametové mašle, drobné sypané dekorace, balící papír na dárky, stuhy, dárkové tašky, dózy na vánoční pečivo. A pokud toto všechno máte, co takhle „nejen“ 

vánočního anděla? Můžete ho postavit na parapet, ke stromečku, nebo na polici. Andělíčci jsou oblíbeným tipem na dárek pro blízkou osobu. 
Toto všechno a ještě mnohem více zakoupíte za skvělé ceny na www.4dum.cz 

Všechny zákazníky s objednávkou nad 1000 Kč, kteří uvedou do poznámky pro obchodníka kód „112018UNIFORM“, 
odměníme dárkem v podobě andělíčka strážníčka. Akce platí do 15.12.2018.

Kontakt: www.4dum.cz, info@4dum.cz


