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Dobrý den, je Sobota 9. březen 2013, svátek má Františka, zítra Viktorie.

Jak se staví sen? Designér Marek
Poddaný byl online!
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SOUTĚŽE
KVÍZOVNÍK
DÍVKA S VTIPEM

DENÍK AHA!
Jak se staví sen? Ptejte se designéra Marka Poddaného!
Foto: TV Prima

20.02.2012 05:00

Bytový architekt

diskuse

Patříte k divákům pořadu Jak se staví sen? Pak nesmíte zmeškat přiležitost
položit autorovi poslední proměny otázku. Designér Marek Poddaný je právě
online!
|

To se mi líbí

Toto se líbí více lidem (2).

www.live-design.cz
Návrhy a realizace interiérů
Návrhy interiérů on-line

Bytový architekt
reklama

ARCHIV

www.levkanicova.eu
Návrhy a realizace interiérů.
Design nábytku, komplexní
řešení.

ROZHOVORY
Jak relaxují oblíbení
herci seriálu Ulice?
Někdo v přírodě,...

ZE ŽIVOTA HVĚZD
Šílená Geri Halliwell:
Potřebuju chlapa, co
mi počůrá zahradu!

ROZHOVORY
Vica Kerekes: Na
mořské příšery moc
nejsem!

ONLINE DISKUSE
Další stránka »

1. stránka

Dobrý den, zajímalo by mne, jak dlouho dopředu proměnu připravujete, nebo zda se
rozhodujete až v první den, kdy rodinu navštívíte a rovnou vyklízíte. Jestli takhle, tak jste
borci!
Patrik Všetečka, 20. 02. 2012, 13:11
Dobrý den, většinu interiérů vidíme krátce před natáčením, ale i tak jsme borci:-))
Děkujeme za dotazy a budeme se těšit někdy příště!
20. 02. 2012, 14:01

chtela bych seb zeptat kde se prihlasit

Kontakty
Telefon 9.00 – 17.00
Telefon po 17.00
Fax
E-mail
Inzerce

225 974 140
225 974 164
225 974 141
aha@ahaonline.cz
www.ringier.cz

jarka, 20. 02. 2012, 13:58

www.iprima.cz/jsss - zde je formulář. Hodně štěstí!

20. 02. 2012, 13:58

dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli má šanci rodina, která nebydlí v blízkosti
velkoměsta, jako Praha, Brno, Plzeň, Ostrava. Ještě jsem neviděla v toto pořadu
rodinu,která bydlí ve vzdálenějsím okresním městě. Je to tím, že nejsou v blízkosti např.
designové obchody??
Dagmar, 20. 02. 2012, 13:08
Dobrý den, šanci mají opravdu všichni. Aktuálně se například natáčí v České Lípě a sami
jsme navštívili několik menších měst i vesnic.
20. 02. 2012, 13:58

Dobrý den, nevím jak se dostat do výběru klientů, kteří se účastní Vašeho pořadu. Proto
se na Vás obracím touto cestou. Už dlouho přemýšlím, jak splnit sen svému zeťákovi,
který se zabývá čínským bojovým uměním a touží po malé tělocvičně. Prostory by se
našly-bydlí na malém statečku u Velkých Popovic, který s mou dcerou přestavují. A tam
je chlév :-))který by se na přestavbu ideálně hodil. Ne - nedělám si legraci. Napadlo mě,
co udělat z chléva tělocvičnu – byla by to pro Váš tým výzva ? :-)) Myslím že by to s ním
seklo. Tak se mějte krásně a kdyžtak tuto zprávu smažte. S pozdravem Hana Vodičková,
Nymburk
Hana Vodičková, 20. 02. 2012, 13:08
Pro nás určitě:-), zkuste se přihlásit a uvidíme, zda to bude i výzva pro produkci..kontakt
jsem již uváděl.
20. 02. 2012, 13:57

Uvažuju o rekonstrukci kuchyně... jaké jsou teď v módě sporáky?
Vanesa, 20. 02. 2012, 12:13
Rozhodně vestavné. Aktuálně se nabízí různé alternativy. Není nutné už sahat jen po
nerezu, ale spousta výrobců nabízí barevná provedení nebo dvířka ze snáz
udržovatelného celoskleněného povrchu.
20. 02. 2012, 13:56

Váš pořad je supr, ráda bych vás pozvala na naší chatu na predělání kuchyně´. je to
možné?
ZDENA HŮŠOVÁ, 20. 02. 2012, 13:16
Dobrý den, určitě ano, můžete se přihlásit na webu www.iprima.cz/jsss a pak už bude
jenom záležet na štestí při výběru uchazečů.
20. 02. 2012, 13:54

Jak se vám pracuje v páru?

Daník, 20. 02. 2012, 13:13

Tak jak vidíte na obrazovce:-)..někdy se shodujeme, někdy se do sebe pustíme..ale vždy v
zájmu dobrého výsledku.
20. 02. 2012, 13:53

Kdy Vás i s Ondrou uvidíme na televizních obrazovkách? A na co se můžeme těšit?
rickey, 20. 02. 2012, 13:11
V nejbližší době nás uvidíte přestavovat dětský pokoj a ložnici pro mladou rodinu..přesný
datum vysílání ještě neznám, ale sledujte můj web www.sensodesign.eu nebo facebook.
20. 02. 2012, 13:52

co prosím měly děti z poslední přestavby v té skleničce na samém konci pořadu (u
přípitku) ?
M, 20. 02. 2012, 12:57
Stejně tak jako my řidiči nějaké nealkoholické bubliny- Top topic? :-)

Kolik peněz jste investoval do vlastního bydlení?

20. 02. 2012, 13:50

Radovan, 20. 02. 2012, 12:13

Jelikož investuji do zařízení průběžně, konkrétní cifru sám nevím. Rád se obklopuji
hezkými a kvalitními věcmi, ale nebojím se kombinovat třeba Ikeu s designovými prvky.
20. 02. 2012, 13:48

Marek dostal za úkol splnit sen
Další stránka »
1. stránka jejichž kuchyň
manželům Vladykovým,
už pomalu dosluhovala. O tom, jak se mu rekonstrukce podařila,
se můžete přesvědčit v galerii. Líbí se vám více původní vybavení, nebo moderní
kuchyň, jíž se seniorský pár dočkal?
K designu se Marek dostal přes střední školu aplikované kybernetiky, kde studoval
obor počítačová grafika. Další zkušenosti získal na stáži v irském Dublinu. Rád
prcuje se světlem a různorodými materiály. Sdělte mu prostřednictvím formuláře
svůj názor.
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CHYSTÁTE SE OTĚHOTNĚT? Anebo
NECHCETE? Pořiďte si LADY-Q!

Související články
Pavel Cejnar byl online: Zatím mi stačí byt 1+KK!
Moderátor Pavel Cejnar byl hostem chatu na Ahaonline.cz
Zjistěte, jak to má ve skutečnosti s bydlením!

Pavel Cejnar: Řeší rekonstrukce za miliony, ale sám
žije v bídě!...
Během moderování pořadu Jak se staví sen Pavel Cejnar
sleduje, jak designéři vybavují byty drahým nábytkem. Sám
si ale takový luxus nemůže dovolit....

Jak se staví sen: Řekněte designérům svůj názor!
(Ne)líbí se vám změny, jichž se designéři dopustili v pořadu
Jak se staví sen? Nyní máte příležitost podělit se o své
dojmy přímo s tvůrci, kteří mají...

Pavel Cejnar bude hladovět, ale jen trochu!
Do Vánoc zbývá míň než měsíc. Zajímá-li vás, jak je tráví
české celebrity, sledujte nás. Každý týden pro vás
vyzpovídáme jednu hvězdu. Jako první se...

Jak se staví sen? Designérky Douděrová a
Ludvíková byly online!
V pořadu Jak se staví sen se dočkali rekonstrukce i manželé
Černí, jejichž byt vyžaduje bezbariérový přístup. Jak si s tím
poradily designérky Kamila...

Jak se staví sen: Designéři Anna Lacová a Jan
Ranný byli online!...
V sobotu se v pořadu Jak se staví sen řešila rekonstrukce
dětského pokoje a chodby v panelákovém bytě. Jak se
proměna vyvedla? V pondělí o ní můžete...

Jak se staví sen: Designéři Simona Fritz a Zdeněk
Němec byli...
Manželé Matouschovi spolu žijí už 46 let. Nyní v jejich
domácnosti nastal čas na velkou změnu. Jak si s ní poradili
designéři Simona Fritz a Zdeněk...

Jak se staví sen: Tohle má být kuchyně pro tři
generace? Designéři...
Pořad Jak se staví sen tentokrát předtavil proměnu kuchyně,
v níž se setkávají tři generace žen. Jak se vám výsledek
práce designérů Anny Lacové a...

Jak se staví sen: Designéři Reslerová a Záluský byli
online!
Designéři Karolína Reslerová a Petr Záluský se tentokrát
zhostili nejdražší proměny v dějinách pořadu Jak se staví
sen. Jak hodnotíte jejich wellness...

Designéři z Jak se staví byli online. Prozradili, jak je
to...
V oblíbeném pořadu Jak se staví sen tentokrát designéři
stáli před nelehkým úkolem, předělat velmi zastaralý obývák
a z bývalé jídelny udělat pokoj...

zpět do kategorie Žhavé drby

Diskuse k článku
U tohoto článku ještě nejsou žádné komentáře. Buďte první!
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Zprávy | Celebrity | Rádce

Fotbal | Hokej | Tenis

Móda a krása | VIP | Příběhy

Žhavé drby | Trapasy | Musíte vidět

Vojta Kotek je opět sám: Rozchod s

ONLINE: Baroš se poprvé trefil, Baník

Trendy líčení podle VIP: Nebojte se

Požitkář Maradona: Vykouřím si vás!

kráskou z VIP zpráv!

vede nad Hradcem 1:0

barev!

Schwarzenberg vyzval církev: Držte se

Erbanová se prosadila na stupně vítězů,

Konečně se vyspíte! Ochrání vás

dál od státu a politiků

v hodnocení SP skončila třetí!

magické lapače

Kelly Osbourne zkolabovala uprostřed

Ligety vyhrál obří slalom v Kransjké Goře

Příběh čtenářky: Věštkyně měla pravdu,

natášení: Prodělala mrtvici?

a zajistil si malý globus

slepec mě okradl o vše

Trendy líčení podle VIP: Nebojte se

Chci se ještě vrátit, volal zraněný

Seznamte se: Tohle je majitelka

barev!

brankář Hrubec z nemocnice

nejsilnější vagíny světa!

Jiří poprvé od smrti krásné barmanky

Sprinty běžkařů v Lahti vyhráli Jönsson a

Naučíme vás, jak si správně vybrat

promluvil: Krásná Lucie chtěla být

Randallová, Razým získal bod

parfém!

FOTO: Chaos v Egyptě! Káhira slaví

Jak relaxují oblíbení herci seriálu Ulice?

tresty smrti pro fotbalové fanoušky

Někdo v přírodě, jiný v kavárně

VIDEO: Vzteklý Drogba nejdřív

Šokující! Žena mlsá gumu, spořádala už

nafilmoval pád, pak zahodil penaltu

50 pneumatik

Sparta v Třinci počítá ztráty. Zbili jí

Zrádná podprsenka: Jak předejít

fanouška, přišla o Pacovského

největším trapasům?

San Antonio přišlo po debaklu od

Bláznivé obrázkové rty: Pozor, nelíbat!

svaly!

Neutrácejte zbytečně! Víme, co se vám

Leonardo DiCaprio rozesmál Japonce:

skutečně vyplatí koupit

Ksichtil se jak Jack!

Hubnutí | Adrenalin | Pobyty | Kurzy
Krása

modelkou
Policista nesplácí půjčené miliony: V
práci spí, v civilu dělá dluhy
Bývalá přítelkyně Mareše Kociánová:
Dráždí v sexy krajce
Další sebevražedný útok v Afghánistánu:
Tálibán chtěl vystrašit amerického
ministra obrany. Zemřelo 9 lidí!
Bartošová po nevěře bydlí v paneláku:
Co na sebe práskla?

Portlandu o vedení v NBA
Jana Novotná se vrhla na trenérskou

Kardinálové i s arcibiskupem Dukou mají
jasno: Papeže začnou volit v úterý!
Tragédie na Mánesově mostě: Chlad,
marnost i únava!
Sexy Krainová pět měsíců po porodu:
Úchvatná čtyřicátnice!
Nový milenec Sandry Novákové
odhalen: Víme, kdo to je!
Fotka vraha: Pistoria na unikátním
snímku hlídal odstřelovač!
Vdaná herečka Čvančarová: Tajné rande
s exmilencem!
VIDEO! Lední medvíďata v brněnské
zoo: Matka má plné tlapy práce!
Vyhublý Dalibor Gondík: Tělo mu požírá

dráhu, povede Bartoliovou

Bílá vyměnila Václava za Miloše: Láska
je láska, když jsi prezident!

News | Testy | Videa

Zábava | Technika | Příroda

Zprávy | Názory | Lajk!

ABT připravuje úpravu pro nový

Co se dělá na military táborech?

CYRIL HÖSCHL: Když nekuřáci hájí

Volkswagen Golf GTI
SEAT ukončí výrobu Exea, jeho nástupci
budou Toledo a Leon ST
Hyundai Tucson první generace navštívil
kosmetický salón. V Číně.
Nosiče kontejnerů Cargotec: Efektivní

Jak se zbavit závislosti na počítači
Z filmu Mocný vládce Oz "Avatarovi"
vypadnou oči z důlků
Moje holka není pokřtěná, vadí to?
Malé mazané Memoto

nikotin
MAREK DOUŠA: Všichni moji prezidenti
Podívejte se, jak to vypadalo na
inauguraci Miloše Zemana

poslechne redakce, Lukáš Pavlásek

Psí sporty: Společně k vítězství

nebo Bruno Ferrari

Nissan 370Z Nismo dorazil do Evropy

Galerie: České objevy v Súdánu

PETR HOLEC: Jak se poslední dny

Toyota slaví: 75 let historie v měřítku 1:5

Sovice sněžná: Než poprvé vzlétne

Ženeva 2013: 10 nejzajímavějších

Galerie: Opuštěné trosky ze Star Wars

Na motorky tradičně do Holešovic!
Vyhrajte Ducati Monster 696 Anniversary
Tipy z nabídky serveru Rajveteranu.cz
(10/2013)
Český trh v únoru 2013: Nejprodávanější
minivozy

Má smysl programovat hry?

Foto | Video | Vtipy | Hry

Ucho Reflexu: Co si o víkendu

provoz

konceptů

|

Václava Klause na Hradě zvrhly v
obludný kult osobnosti

iVstupenky.cz
Wiki Blesk

MILOŠ ZEMAN: Milé přítelkyně, milí
přátelé!
MARKÉTA LUKÁŠKOVÁ: Senátoři,
nežalujte prezidenta, raději zrušte
komunisty
PETR KOLÁŘ: Uživateli Václav Klaus se
líbí Václav Klaus
STEVE FISHER, Američan v Praze:
Nechte mě dívat se v klidu na porno
Jeden z mála oponentů, kterého si
skutečně vážím. Miloš Zeman svěřil
Reflexu svůj názor na Václava Klause
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