
 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete i s fotografiemi na adresu: 

TV PRIMA – pořad PROSTŘENO! 

Vinohradská 3217/167, Praha 10, 100 00 

na obálku napište PŘIHLÁŠKA PROSTŘENO. 

Přihláška musí být podepsána a součástí jsou fotografie. 

Zasílejte obyčejnou poštou, DOPORUČENĚ NE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno  

Příjmení  

Telefonní číslo  E-mail  

Datum narození  Věk  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Druh bydlení *2 

Velikost dle počtu pokojů *3 

 

 Přiložte fotografii vašeho domu 

 Přiložte fotografii vaší kuchyně, kde budete vařit 

 Přiložte fotografii místa, kde bude umístěn jídelní stůl 

 

Uveďte osobu a telefonní číslo 
vlastníka nemovitosti 

 

Váš vztah k vlastníkovi  

 

 

Adresa  

Město  

PSČ  

Kraj  okres *1 

Nyní prosím si vyplňte vaše základní 

údaje. Přece musíme s Janičkou 

vědět, kdo se do našeho pořadu 

hlásí. Pište raději hůlkovým písmem, 

přece jenom to po vás musíme 

přečíst. 

Kde přesně budeme vařit? 

Napište mi adresu, kam za vámi 

přijedeme. 
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Vaše současná profese 

 

Vaše dřívější profese (týká se hlavně 

účastníků na mateřské nebo rodičovské 
dovolené) 

 

Zaměstnání 

 

Osoby, které uvedly OSVČ, podnikají atd.,  

Uveďte, v jakém oboru provozujete vaši činnost 

 

 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a proč? 

 

Jaké je vaše nejméně oblíbené jídlo a proč? 

 

Máte nějaká zdravotná omezení v konzumaci jídla nebo 
nápojů 

 

Já jsem děsně zvědavá, co děláte ☺ 

Ale pokud jste kuchaři „profíci“, tak 

ti do našeho pořadu nesmí! 

Tak teď jsem zvědavý, co 

vlastně máte rádi? Nebo je 

snad něco co nejíte nebo 

nesmíte? Napište mi to 

popravdě! 
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Jaké druhy potravin nemáte rádi a proč? 

 

 

  

 

1. PRVNÍ CHOD - JAKÝ PŘEDKRM NEBO POLÉVKU BYSTE ZVOLILI PRO SVÉ HOSTY 

  

2. HLAVNÍ CHOD - JAKÝ BYSTE ZVOLILI PRO SVÉ HOSTY 

  

3. CHOD - JAKÝ BYSTE ZVOLILI ZÁVĚREČNÝ CHOD PRO SVÉ HOSTY 

  

EXTRA CHOD - UVEĎTE DALŠÍ SPECIALITU, KTERÁ BY BYLA ZAŘAZENA DO VAŠEHO MENU 

  

 

 

ZÁBAVA - UVEĎTE DRUH ZÁBAVY PRO SVÉ HOSTY 

  

Popište stručně charakteristiku vaší osoby  

  

Uveďte jaká je vaše představa o připravovaném večeru prožitém se 4 přáteli v rámci pořadu Prostřeno.
  
 
  

Napište nám, proč si myslíte, že byste měli být vybráni nebo čím vaše osoba vyniká nad ostatními.  

 

  

 

 Vložte vaši fotografii, nejlépe, kde je vidět do tváře.  

 Vložte vaši fotografii z nějaké aktivity.  
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V ……………………………………. Dne ……………………………………… 

 

 

Podpis …………………………………………………… 


