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 6.15 Nexo Knights IV (4)           6.15 Nexo Knights IV (4)          
  Dánský animovaný seriál (2017)  Dánský animovaný seriál (2017)
 6.45 Mstitel Blade (8)           6.45 Mstitel Blade (8)          
  Japonský animovaný seriál (2011)   Japonský animovaný seriál (2011) 
 7.25 M*A*S*H (94)   7.25 M*A*S*H (94)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (95)  8.15 M*A*S*H (95) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.55 M*A*S*H (96) 8.55 M*A*S*H (96)
  Americký válečný seriál (1972-1982).    Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.25 Policie v akci           9.25 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující    Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc   skutečný život a volání o pomoc 
 10.25 Rosamunde Pilcher: Trny v   10.25 Rosamunde Pilcher: Trny v  
  údolí květin    údolí květin  
  Životy vdovce Geralda a učitelky     Životy vdovce Geralda a učitelky   
  Charlotty trpce poznamenaly těžké    Charlotty trpce poznamenaly těžké  
  rány osudu. Cesta ke společnému štěstí    rány osudu. Cesta ke společnému štěstí  
  bude trnitá...  bude trnitá...
        Německý romantický příběh (1998).         Německý romantický příběh (1998). 
12.20 Polední zprávy          12.20 Polední zprávy          
 12.30 Jake a tlusťoch V (3)   12.30 Jake a tlusťoch V (3)          
        Ulice snů        Ulice snů
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).    Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
13.30 Doktor z hor: Nové příběhy  13.30 Doktor z hor: Nové příběhy  
        Smutek 2/2        Smutek 2/2
  Další řada německého seriálu   Další řada německého seriálu 
 14.30 Komisař Rex II (4)     14.30 Komisař Rex II (4)    
        Vražedné léto        Vražedné léto
  Německý kriminální seriál (1994).  Německý kriminální seriál (1994).
 15.30 Komisař Rex II (5)    15.30 Komisař Rex II (5)   
        Maskovaná smrt        Maskovaná smrt
  Německý kriminální seriál (1994).   Německý kriminální seriál (1994). 
16.35 Odpolední zprávy          16.35 Odpolední zprávy          
 16.50 Policie v akci  16.50 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující    Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc   skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!           17.50 Prostřeno!          
        Pět soutěžících, pět večeří, menu         Pět soutěžících, pět večeří, menu 
  tradiční i exotická!           tradiční i exotická!         
18.55 Zprávy FTV Prima          18.55 Zprávy FTV Prima          
 19.25 Krimi zprávy           19.25 Krimi zprávy          
 19.40 Divošky           19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR    19.55 TOP STAR          
20.15 Ohnivý kuře II (84)          
        Kriminálník
        Štamgasti se rozhodnou, že nenechají  
  Jardu ve štychu. Vymyslí nečekaný plán, 
  jak Jardovi pomoct, a přimějí ke   
  spolupráci i Manku. Jana se Šuhajdovou  
  se rozhodnou Veruně zničit vztah
  s Burákem. Uvěří Burák, že je Veruna  
  alkoholička? Alois má průšvih. V
  pečovateláku mu chtěli do pokoje  
  nastěhovat spolubydlícího a Alois napadl 
  ošetřovatelku. Musí se vystěhovat.   
  Ale kam? Marylin Robiho přesvědčí, aby
  si v Janovkách zašlina poslední večírek.  
  Robimu se nechce, ale nakonec je  
  nadšený a rozhodne se v Janovkách  
  ještě zdržet. Seriál s vůní jídla
        a chutí života (2018). 
 21.35 Prima Partička           21.35 Prima Partička          
        Oblíbená a nespoutaná Partička!           Oblíbená a nespoutaná Partička!   
  Sledujte show, která srší humorem,   Sledujte show, která srší humorem, 
  improvizací a neskutečnými momenty,    improvizací a neskutečnými momenty,  
  za kterými i letos budou stát Michal    za kterými i letos budou stát Michal  
  Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl,    Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl,  
  Igor Chmela a Michal Novotný.   Igor Chmela a Michal Novotný. 
 22.35 Ano, šéfe!           22.35 Ano, šéfe!          
        Jsme tu proto, abyste v hospodách          Jsme tu proto, abyste v hospodách  
  nejedli blafy! Uprostřed severočeského    nejedli blafy! Uprostřed severočeského  
  Mostu se nachází restaurace Ponorka,    Mostu se nachází restaurace Ponorka,  
  jejíž majitel zoufale volá o pomoc. Jak    jejíž majitel zoufale volá o pomoc. Jak  
  to funguje v podniku, kde mají hlavní  to funguje v podniku, kde mají hlavní
  slovo servírky? Uvádí Zdeněk Pohlreich    slovo servírky? Uvádí Zdeněk Pohlreich  
 23.50 Policie v akci           23.50 Policie v akci          
 0.45 Komisař Rex II (4)   0.45 Komisař Rex II (4)  
 1.45 Komisař Rex II (5)     1.45 Komisař Rex II (5)    
 2.50 Rosamunde Pilcher: Trny v   2.50 Rosamunde Pilcher: Trny v  
  údolí květin  údolí květin

20.15
Ohnivý kuře

seriál
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MOTTO: Rozhledna je dáma, při jejímž dobývání se chvějeme vzrušením 
z očekávaného, abychom se posléze třásli vyčerpáním z právě objeveného!

POD VOJANSKÚ 
(Bystřice p. Lopen.)
420 m n.m.
Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště

Třináctimetrová dřevěná rozhledna z roku 2011, 
postavená společně s dalšími pěti rozhlednami na 
Uherskobrodsku podle stejných plánů. Výhled z krytého 
ochozu ve výšce 10 metrů je východním směrem kvůli 
vysokému lesu znemožněn (Uherský Brod, Bystřice pod 
Lopeníkem, Bílé Karpaty, masiv Lopeníku a vysílač 
Troják). Bystřice pod Lopeníkem se nachází těsně vedle 
hlavní silnice z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova 
na přechod na Slovensko. Z horní části obce k ní vede 
650 metrů dlouhá hrubá asfaltová silnice do mírného 
kopce. Pouze posledních 50 metrů je stoupání příkré. 
Sjízdné i na silničním kole.

Suvenýry na obecním úřadu v Bystřici pod Lopeníkem.

inzerce

www.cykloknihy.cz


