
TV PROGRAM

 6.15 Powerpuff Girls (9)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.30 My Little Pony VI (20)        
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.15 M*A*S*H (211)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.00 M*A*S*H (212)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).        
 8.40 M*A*S*H (213)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).               
 9.15 Ohnivý kuře (31)        
        Jeden velkej mejdan
  Seriál s vůní jídla a chutí života (2016).
 10.25 Naše farma v Irsku: Tajnosti          
  Martin před čtyřmi lety ovdověl a sám 
  vychovává tři dcery. Nejmladší Paula 
  trpí astmatickými záchvaty, a tak se 
  Martin rozhodne odjet k rodičům do 
  Irska na farmu. Zde se Paula zázračně 
  vyléčí a rodina by tu ráda zůstala, 
  třeba tu najdou štěstí i lásku... 
  Německá romantická fi lmová série  
 12.15 Polední zprávy   
 12.30 Jake a tlusťoch III (13)          
        Převezl jsi mě
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (10)     
  Nerovný boj 2/2
  Další řada německého seriálu (2014).  
 14.30 Návrat komisaře Rexe XI (11)        
        Dívka na útěku
  Italský kriminální seriál (2011).
 15.30 Návrat komisaře Rexe XI (12)        
        Caravagiovo prokletí
  Italský kriminální seriál (2011).
 16.35 Odpolední zprávy   
 16.50 Policie v akci      
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!         
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Modrý kód (135)      
         Vetřelec
        Premiérový díl oblíbeného seriálu. 
  Prokop nemá na to, aby vrátil dluh 
  Slavíkovi. Vali a Žák stále očekávají 
  návštěvu sociální pracovnice. 
 21.35 Show Jana Krause        
        Jan Kraus, jak ho znáte, v úspěšné show!  
 22.35 Cesty k úspěchu        
        Čeští a moravští podnikatelé a jejich 
  cesty k úspěchu. Uvádí Marek Vašut 
 22.50 Tátové na tahu (10)      
 23.55 Policie v akci      
 0.55 Návrat komisaře Rexe XI (11)     
 1.55 Návrat komisaře Rexe XI (12)     
  Italský kriminální seriál (2011).
 2.55 Doktor z hor: Nové 
  příběhy VII (10)     
  Další řada německého seriálu (2014).  
 3.55 Prostřeno!        
        Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická! 

21.35
Show Jana Krause

talk show

Kuchyně propojená s obývacím pokojem, je již po delší čas 

trendem. Stala se výjimečným místem, už dávno se nejedná 

jen o místo k přípravě pokrmů, ale otevřením do prostoru 

se stává součástí celého interiéru, čímž vaření a společné stolování 

nabývá úplně jiného rozměru.

Kuchyňské vybavení, které obě části propojí - 
Ostrůvek
Spojit obě části v jeden celek lze například pomocí ostrůvku, 

který je v poslední době čím dál tím oblíbenější a doporučovaný 

také mezi profesionálními kuchaři.

Takto propojená kuchyně se stává vzdušnější, což je příjemný 

protipól k stístěným panelákovým kuchyním. Také se zbavíte 

izolace při vaření, jelikož nyní se vaše kuchyně stane součástí 

společenského centra.

Jaké jsou další výhody ostrůvku?
� Ostrůvek dovoluje efektivní pohyb a a také práci v kuchyni 

více osob najednou

� Získáte díky němu nejen více prostoru pro přípravu jídla, ale 

také prostoru úložného a odkládacího

� Můžete si do něj nechat zabudovat varnou desku, troubu 

nebo dřez a proměnit jej tak v opravdové srdce kuchyně (zde 

je jen třeba myslet na ergonomii)

� Doplněním o pult a barové židle může nahradit jídelní stůl

� Hodí se do každého stylu – ať už se vám líbí rustikální styl 

nebo moderna

� Díky své poloze může uchvátit návštěvy, které vás rády bu-

dou sledovat při vaření, čímž okořeníte přátelské mítinky

� Výhodou spojení kuchyně s obývacím pokojem pomocí 

ostrůvku je také to, že při vaření můžete mít pod dohledem 

své malé děti, které si budou v obývacím pokoji hrát

Ostrůvek je tudíž nejen volbou jak tyto dvě místnosti vkusně 

propojit, ale jedná se také o praktické a multifunkční řešení, 

jelikož může být jak varným centrem, tak mycím, úložným 

a zároveň může sloužit také jako místo, kde si své kulinářské 

výtvory vychutnáte.

Kuchyňské vybavení, které vám pomůže
propojit kuchyni s obývacím pokojem 
Rozhodli jste se spojit dvě místnosti v jednu a přemítáte, které z kuchyňského vybavení 

je propojí a sjednotí?
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