
52 BYDLENÍ A KANCELÁŘ

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.05 Kráska a Zvíře
  Americký animovaný fi lm (1991). 
 7.30 Král zlodějů 
  Německá pohádka (2010). 
 8.35 Veselé Vánoce přejí 
  chobotnice  
  Česká komedie (1986). 
 10.20 Junior 
  Americká komedie (1994). 
 12.20 Hodný dinosaurus 
  Americký animovaný fi lm (2015). 
 

14.00 Zamilovaný profesor  
  Laskavý a nadaný profesor genetiky 
  Eddie Murphy zkusil už úplně vše, ale
  zbavit se přebytečných kilogramů se 
  mu stejně nepovedlo. Když však do 
  univerzitního sboru nastoupí krásná 
  Jada Pinkett Smith, použije nevyzkoušený 
  odtučňovací preparát. S jedním douškem 
  se jemný a až bolestně plachý akademik 
  transformuje do nadutého Casanovy, 
  který se dokáže vyžvanit z jakékoli 
  situace. Ale s vizáží se mění i jeho 
  dobromyslná povaha... 
  Americká komedie (1996). 
 15.45 Tři bratři 
  Český fi lm (2014). 
 17.30 Hříšný tanec 
   Americký romantický fi lm (1987). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Dívka na koštěti  
  Česká fi lmová komedie (1971). 
 21.50 Bourneovo ultimátum 
  Tajný agent speciálního vládního 
  programu na tvorbu elitních zabijáků 
  Matt Damon byl při jedné akci zraněn 
  a částečně ztratil paměť. Od té doby 
  ho neustále někdo pronásleduje s tím, 
  že ho chce zabít a on vůbec netuší, 
  proč. Postupně začíná skládat střípky 
  do své životní mozaiky, až zjistí, že
  jeho minulost skrývá řadu temných 
  míst, kterými musí znovu projít, pokud 
  chce o sobě něco zjistit...  
  Německo-americký fi lm (2007). 
 0.00 Okamžik zlomu 
  Když Anthony Hopkins zjistí, že jej jeho 
  překrásná a výrazně mladší manželka 
  podvádí s jiným, naplánuje její vraždu. 
  Žena po činu zůstane v kómatu a k 
  případu je přidělen mladý asistent 
  okresního prokurátora. Ten přiznání k 
  pokusu o vraždu bere jako jasnou 
  záležitost, ale nic není tak jednoduché, 
  jak to vypadá... 
  Americko-německý thriller (2007). 
 1.55 Zamilovaný profesor  
  Americká komedie (1996). 
 3.25 DO-RE-MI 
 4.10 Král zlodějů 
  Německá pohádka (2010). 

21.50
Bourneovo ultimátum

fi lm

Rodinná společnost poskytuje již 18 let komplexní služby v oblas-
ti podlahových krytin a splňuje i ty nejpřísnější podmínky pro 
jejich zhotovení na klíč a bez starostí pro zákazníka. Svým sorti-
mentem a uceleným programem nabízí zákazníkům plně profe-
sionální servis v této jistě prestižní oblasti.
V nabídce společnosti jsou zastoupeny renomované světové 
� rmy z oboru podlah a spolupracujeme s předními výrobci 
exkluzivních dřevěných podlah.
Jsme členy Cechu podlahářů České republiky. V roce 2008 jsme 
pro Vás otevřeli nový čtyřpatrový podlahový showroom na Praze 
6 s pohodlným parkováním a sobotním prodejem.

REFERENCE:
Dětský Hospic - charitativní projekt, PD Běžecká, BD NEO Zličín, 
BK Romance, Vila domy Přezletice, Hotel Juliš, Hotel Dvořák, 
O�  ce Meteor, Chodské muzeum, Ministerstvo zemědělství, Stra-
hovský klášter, Centrum Chodov, prodejna Benetton, Radio Free 
Europe - terasy Megawood, BD Jinonická vyhlídka - Praha 5 a ne-
spočet spokojených privátních klientů.

ZNAČKY:
SCHEUCHER  WOOD� or, QUICK.STEP PARQUET, SCHEUCHER 
MULTI� or, SCHEUCHER BILA� or, TWIN DESIGN, EGGER PRO LA-
MINAT, EGGER PRO COMFORT, EGGER PRO DESIGN, QUICK.STEP 
LAMINAT, QUICK.STEP LIVYN, Podium PRO, Tilo vinyl, BONA, 
MAPEI, SECA-FEEL WOOD, MATRAPARKETT, MEGAWOOD - WPC 
SRN, EASYDECK by MEGAWOOD-WPC-SRN, HÖRMANN, PIVATO 
LE PORTE.

SLUŽBY:
Společnost ZAHRADNÍK PARKET nabízí v oboru podlahových kry-
tin vše, co je třeba k 100% spokojenosti zákazníka od návrhu až 
po realizaci. Sledujte naše akce a aktuality na našich webových 
stránkách: www.zahradnikparket.cz


