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NEDEĽNÉ MAGAZÍNY NA JOJKE

V Novom bývaní každý týždeň 
prináša divácky obľúbené po-
radenstvo trojica architektov. 
Balázs Fuzek, Silvia Brna a Lucia 

Ortutová, ktorej sme položili za všetkých 
otázku.

Ako pristupujete k módnym trendom 
v architektúre?
Je mimoriadne dôležité pristupovať k návrhu 
rezidenčnej architektúry alebo interiéru veľ-
mi individuálne a tak, aby bol naozaj „ušitý“ 
budúcemu užívateľovi na mieru. Bytová archi-
tektúra je veľmi rozmanitá a hravá, napriek 
tomu však netreba zabúdať na rešpektovanie 
prostredia, v ktorom priestor pre bývanie 
vytvárame.
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POSTAVÍME, OPRAVÍME, ZVEĽADÍME 
NA CHALUPE
NOVÉ BÝVANIE

KREHKÁ BLONDÍNKA KATKA JE VÁŠNIVÁ CHALUPÁRKA, KTORÁ OD ÚTLEHO DET-
STVA VYRASTALA NA RODINNEJ CHALUPE NA ZÁHORÍ. KEĎ SA STALA MAJITEĽKOU, 
ZOBRALA VŠETKO DO VLASTNÝCH RÚK A PREROBILA STARÚ CHALUPU NA MODER-
NÚ, V KTOREJ ZACHOVALA DUŠU PÔVODNEJ STAVBY. SO SVOJOU RODINOU V NEJ 
TRÁVI VŠETOK VOĽNÝ ČAS. CHALUPÁRČENIE JU NATOĽKO DOSTALO, ŽE SA STALA 
SPRIEVODKYŇOU NOVEJ RELÁCIE, V KTOREJ SA S VAMI PODELÍ O SVOJE POZNATKY 
A SKÚSENOSTI. 

Relácia Na chalupe prinesie praktické rady, tipy 
a triky, ako si zo svojej chalupy urobiť príjem-
né a kvalitné miesto na bývanie. Dozviete sa 
množstvo užitočných rád, ktoré ocení každý 
jeden „chalupár“. Moderátorka Katarína Jesenská 
vám pomôže s tímom odborníkov vyriešiť 
mnohé nástrahy a ukáže divákom, ako si pora-
diť so všetkým, čo k tejto záľube patrí. Naprí-
klad s kálaním dreva, stavbou krbu a údiarne 
či strechy z prírodných materiálov. Dozviete 
sa ale aj to, ako bojovať s plesňami v stenách, 

POĎTE S NAMI NA CHALUPU! 

ako zatočiť s červotočom alebo ako správne 
strihať stromčeky... V každej epizóde navštívi-
me víkendové kráľovstvo známych chalupárov. 
Jozef Vajda, Matej Landl, Ľubo Roman, Jozef 
Banáš, Bibiana Ondrejková a mnohí ďalší, ktorí 
si svoje miesto na bývanie uprostred prírody 
nádherne zveľaďujú, sa tiež podelia so svojimi 
spomienkami a vychytávkami. Na záver nebu-
de chýbať recept zo sezónnych potravín. Zistíte, 
že mať chalupu nie je starosť, ale v prvom rade 
veľká radosť.


