
Úžasné prostory George Clarka

Premier: 2 May@ 20:55

Jedním slovem skvělé

Premier: 3 May @ 19:05

Velkolepé plány - Švédsko

Premier: 7 May @ 19:50

Dům snů

Premier: 20 May @ 17:00

Amazing Spaces S10 (8x60min) - new season!

Property Brothers: Forever Home S2 (40x60min)

Drew a Jonathan Scottovi považují za své poslání pomáhat párům, 

které chtějí rekonstruovat svá nynější obydlí tak, aby v nich mohly mít 

domov navěky. Chtějí mít ze svého domu místo, kde se mohou jednou 

provždy usadit a šťastně prožít celý život. Vědí, že jejich dům je ten 

"pravý" a počítají s tím, že v něm společně zestárnou. Ale než se tak 

stane, potřebují Drewa a Jonathana, aby z domu vytěžili všechno, co se 

z něho vytěžit dá. Drew nejdřív majitelům domu ukáže vizi jejich 

čerstvě rekonstruovaného domova, aby se rozhodli, bez čeho dovedou 

žít a bez čeho ne. Potom jim Jonathan předvede dvě možnosti, které 

různými způsoby znázorňují, jakou novou tvář by jejich dům mohl 

získat. Riziko je nemalé a o nic menší není ani tlak, protože dvojčata 

uvažují o kompletní obnově a chtějí překonat všechny překážky, které 

by jim mohly bránit ve vybudování domova každým coulem.

Architekt George Clark objevuje vynalézavé lidi, kteří malé 

prostory využívají k neuvěřitelným účelům. George projíždí 

křížem krážem celou zemi, všude hledá fantastické miniautrní 

stavby a seznamuje se s kreativními mozky, které je vymyslely a 

realizovaly proto, aby ve svých domovech nebo zahradách 

využily každý čtvereční centimetr. Přichází na to, že při 

navrhování mikrostaveb se nikdo nemůže odvolávat na 

nedostatek místa.

Flat Out Fabulous (11x30min)

Nevšední a inspirativní pořad z kategorie rekonstrukčních show pro 

generaci obývající hlavně nájmy a podnájmy. Bytová architektka 

Whinnie Williams, která má svérázný styl a zároveň je spořivá, nám 

dokáže, že nepotřebujeme vlastní nemovitost, abychom mohli bydlet 

ve fantastickém prostředí. Je to prostě královna geniálních interiérů, 

která si troufá překračovat i nepřekročitelná pravidla a je neochvějně 

přesvědčená o tom, že lidé obývající společný byt mohou společnými 

silami už za cenu jediného většího večírku udělat ze svého obýváku 

dokonalý prostor pro kolektivní život, na který se rádi přijdou podívat 

nejen nejbližší sousedé, ale i lidé ze širokého okolí.

Grand Designs Sweden S2 (6x60min)

Dívejte se na pořad švédského kritika architektury Marka Isitta, 

s nímž můžeme od začátku do konce sledovat nadšenou a 

ambiciózní realizaci šesti mimořádně odvážných plánů. 

Seznámíme se s několika obyčejnými lidmi, kteří si stavějí 

neobyčejná obydlí v nejkrásnějších koutech Švédska. Uvidíme 

prazvláštní stavby – od minimalistické kostky na vrcholu skály až 

po lesní skrýše a domy vestavěné do strání.
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