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PSACÍ STŮL PRO DOSPĚLÉ

Dodejte svému psacímu stolu punc originality a zvolte 
si vlastní povrchovou úpravu. Chcete-li jej osvěžit tro-
chou barevnosti, můžete nahoru přišroubovat hezky 
natřenou dřevěnou desku. Můžete se také rozhodnout 
pro desku skleněnou, s níž bude působit velmi ele-
gantně. Rozměry desky jsou asi 120 x 80 cm (přibližné 
rozměry - ty skutečné závisejí na použitých paletách).

Potřebujeme:

→3 palety
→1 desku z dřevotřísky (či jiného materiálu)
o rozměrech 80 x 120 cm (přibližné rozměry)
→20 šroubů o délce 55 mm

Zdroj:   PALETY - NÁBYTEK ZA PÁR MINUT
Nakladatelství Svojtka&Co.

Nářadí:

akušroubovák
pila (ocaska nebo kotoučová)

Povrchová úprava:

Pro tento kousek jsme zvolili přírodní vzhled. Palety byly 
pouze obroušeny a nalakovány. Pro dosažení podobného 
výsledku si přichystejte brusku, smirkový papír o hrubosti 
120 a plechovku laku (nebo lak ve spreji). Pak si vyberte 
mezi skleněnou deskou a dřevěnou deskou, kterou můžete 
natřít. V takovém případě si nezapomeňte přichystat 
plechovku barvy a natřít desku ještě před montáží.

6.20 Nexo Knights II (5)         
Dánský animovaný seriál (2016)

6.45 Ferda Mravenec (14)          
Německý animovaný seriál (1984) 

7.10 Ferda Mravenec (15)          
Německý animovaný seriál (1984) 

7.40 Sám doma 5: Vánoční loupež 
Americko-kanadská rodinná 
komedie (2012). 

9.30 Karel a já                           čb
Nejlepším přítelem drožkáře Jindřicha
Plachty je jeho kůň Karel. Ten se však
stane předmětem neobvyklé sázky... 
Česká filmová komedie (1942). 

11.10 Dr. Dolittle  
John Dolittle měl už jako malý chlapec
zvláštní schopnost - uměl mluvit se 
zvířaty. Když se mu v dospělosti tento
um jako zázrakem vrátí, stane se proti
své vůli vyhlášeným zvěrolékařem.
A pořádně mu to zkomplikuje život...
Americká rodinná komedie (1998).

12.50 Prstýnek                            čb   
Milostný románek mezi mladou 
kněžnou a zemitým pytlákem
nezůstane bez následků... 
Česká romantická komedie (1945). 

14.30 Táta v sukni 
Vynikající imitátor hlasů Robin Williams
se rozchází s manželkou a zdá se, že
tři milované děti uvidí jen jednou týdně.
Aby se s nimi mohl vídat denně, vymyslí
geniální fintu. Přihlásí se na manželčin
inzerát jako loajální britská chůva... 
Americká rodinná komedie (1993). 

17.05 Hrátky s čertem 
Česká filmová pohádka (1956) 

18.55 Zprávy FTV Prima      
19.25 Krimi zprávy      
19.40 Divošky         
19.55 TOP STAR     
20.15 Jak se budí princezny  

Už od narození princezny Růženky 
vědělo celé království, že jí hrozí zlá 
kletba. Přesto ji před ní neuchránili...
Česká pohádka (1977).

22.05 Na ostří nože  
Havárie letadla v mrazivé divočině 
Aljašky postaví proti sobě v boji o 
přežití bohatého intelektuála 
Anthonyho Hopkinse a sebevědomého
módního fotografa Aleca Baldwina. 
Oba brzy zjistí, že největší nebezpečí 
se neskrývá v přírodě, ale v lidském 
strachu, proradnosti a schopnosti 
vraždit... Americký akční film (1997)

0.15 Cizinec        

TV PROGRAM

akční film
Na ostří nože22.05
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7.30 Brainiac: Šílená věda III (6)         
Britský seriál (2003-2008) 

8.40 Hvězdná brána IV (1)          
Americký seriál (2000). 

9.50 Top Gear V          
Britský magazín (2004). 

10.55 Brainiac: Šílená věda III (7)         
Britský seriál (2003-2008) 

11.55 Top Gear speciál: James May a 
lidové autíčko II (2)     
Kultovní britský magazín (2016)

12.55 Futurama IV (1)          
Americký kultovní animovaný seriál 

13.25 Simpsonovi XXV (5,6,7,8)          
Americký kultovní animovaný seriál 

15.10 Teorie velkého třesku V (20)       
Americký sitcom (2011). 

15.35 Teorie velkého třesku V (21)       
Americký sitcom (2011). 

16.05 Futurama IV (2)          
Americký kultovní animovaný seriál 

16.25 Hvězdná brána IV (2)          
Americký seriál (2000). 

17.25 Top Gear V          
Britský magazín (2004). 

18.30 Simpsonovi XXV (9,10,11,12)     
Americký kultovní animovaný seriál

20.15 Námořní vyšetřovací 
služba L. A. VIII (8)      
Americký krimiseriál (2016). 

21.15 Teorie velkého třesku V (22)       
Americký sitcom (2011). 

21.40 Teorie velkého třesku V (23)       
Americký sitcom (2011). 

22.05 Partička          
22.50 Agresivní virus I (11)   
23.45 Partička     
0.25 Alias III (14)     
1.20 Agresivní virus I (11)   
2.10 Applikace    
2.40 Alias III (14)     
3.20 Applikace

7.05 Amerika hledá topmodelku IX (10)  
Americká reality show (2007) 

8.15 Letiště (29)          
Původní český seriál televize Prima. 

9.35 Prostřeno!     
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

10.40 Prostřeno! 
Pět soutěžících, pět večeří, menu
tradiční, exotická i experimentální! 

11.50 Castle na zabití VI (13)          
Americký kriminální seriál (2013). 

12.40 Chůva k pohledání III (13)          
Americký komediální seriál (1995).

13.20 Closer I (8)     
Americký kriminální seriál (2006). 

14.15 Julie Lescautová VIII (2)  
Francouzský kriminální seriál (2010).

16.05 Castle na zabití VI (14)          
Americký kriminální seriál (2013).

17.00 Closer I (9)  
Americký kriminální seriál (2006).

17.50 Castle na zabití VIII (18)      
Americký kriminální seriál (2016). 

18.45 Amerika hledá topmodelku IX (11)    
Americká reality show (2007) 

19.45 Chůva k pohledání III (14)          
Americký komediální seriál (1995). 

20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté IV 
Americký krimiseriál (2015). 

21.00 Sběratelé kostí VIII (8)  
Další řada oblíbeného amerického 
kriminálního seriálu (2012).

21.55 TOP STAR magazín      
23.00 Sběratelé kostí VIII (8)  
23.50 Julie Lescautová VIII (2) 
1.45 Letiště (29)         
2.40 Jsem do tebe blázen IV (1) 
3.05 Rizzoli & Isles: Vraždy 

na pitevně VII (8)       
3.45 Jsem do tebe blázen IV (1)


