
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.45 Ulice (3831)  
  Původníčeskýseriál(2020).
 9.45 MasterChef Česko 
 11.00 Co na to Češi 
  TomášMatonohauvádísvětověúspěšnou
  soutěžníshow,vekteréjdenejeno
  velképeníze,alehlavněovelkou
  zábavu(2020).
 11.50 Tescoma s chutí   
12.00 Polední televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 

12.30 Malý Sheldon (3) 
  Americkýkomediálníseriál(2017).
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Napětí,romantikaahumorv
  oblíbenémseriáluTVNova(2016).
 14.05 Mentalista IV (8) 
  Čtvrtářadaamerickéhokrimiseriálu
 15.00 Mentalista IV (9) 
  Čtvrtářadaamerickéhokrimiseriálu
 15.55 Dr. House II (18)
  Americkýseriál(2005).
16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi
  TomášMatonohauvádísvětověúspěšnou
  soutěžníshow,vekteréjdenejeno
  velképeníze,alehlavněovelkou
  zábavu(2020).
 18.25 Ulice (3832)    
  Původníčeskýseriál(2020).
19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2
  Jasnávýzva
  PřátelstvíMázlaaLuciejevohrožení.
  MaláGitajevevážnémstavukvůli
  chyběAleny.ŠvarcoviaHelušznovu
  hrozí,žeprohrajímiliónovousázku.
  Novépříběhyoblíbenéhočeského
  seriálu(2020).
 21.35 Víkend  
  Příběhyštěstí,proheraobjevů
 22.40 Atentát (15)
  Televizníkrimiseriál(2015).
 0.00 Mentalista IV (8) 
  Čtvrtářadaamerickéhokrimiseriálu
 0.55 Mentalista IV (9) 
  Čtvrtářadaamerickéhokrimiseriálu
 1.45 Dr. House II (18) 
  Americkýseriál(2005).
 2.25 Malý Sheldon (3) 
  Americkýkomediálníseriál(2017).
 3.05 Co na to Češi 

20.20
Ordinace v růžové zahradě 2

seriál

Zdroj: https://www.pressweb.cz

Moderní trendy ve světě bydlení 

K rekonstrukci kuchyně se po letech odhodlá každý z nás. Někdo zatouží čistě po modernizaci, jiní už 
na první pohled vidí, že je nutné kuchyni předělat od základů. Ať už patříte k těmto lidem nebo se 
chystáte jen koupit dům, kde kuchyni budete muset smontovat od základů, měli byste se orientovat 
dle aktuálních módních trendů ve světě bydlení. Právě ony vám mohou poradit, jak by měla vaše ku-
chyně vypadat. Nikdo přece netouží po kuchyni, která by byla nemoderní a nestylová. Chceme, aby 
nám kuchyni každý záviděl - nebo je to jinak?

V současné době se trendy ve světě bydlení mění doslova 

jako na běžícím páse. Jednou je moderní černá kuchyňská 

linka, jindy zase bílá. Pravdou nyní je, že černá (či tmavá) 

kuchyňská linka vede před klasickou bílou a jednodu-

chou linkou typickou pro skandinávský styl. Tmavé ku-

chyňské linky jsou doplněné dřevěnými doplňky, napří-

klad pracovní deska by měla být z masivního dřeva. 

To je však jen hrstka toho, co se dnes nachází v žebříčku 

moderních trendů ve světě bydlení

Nerezové spotřebiče nejsou to pravé ořechové
V minulosti jsme mohli investovat hlavně do bílých spo-

třebičů, ale poté je rychle vystřídaly nerezové spotřebiče, 

které se staly rázem modernější a stylovější. Dnes však i 

nerezovým produktům odzvonilo, dnes se investuje 

hlavně do spotřebičů, které jsou v měděném provedení. 

Pokud nemáte třeba lednici zakomponovanou do ku-

chyňské linky, měděná lednice bude skvělou volbou. 

Stejně tak volte i měděné kuchyňské dřezy, které by měly 

být dostatečně velké a hluboké, aby se v nich nádobí 

skvěle a snadno umývalo. Dřezové baterie slaďte  

s kuchyňským dřezem. 

Dřevo hraje prim
Jak jsme zmínili, dřevěné doplňky v kuchyni jsou pro 

moderní kuchyně typické. Kromě dřevěné pracovní des-

ky by měly být i nábytkové úchytky ze dřeva. Stejně tak 

by dřevěné měly být i misky na ovoce, které postavíte na 

linku, nebo stoličky či židle.

inzerce


