
TV PROGRAM

 6.05 Oggy a Škodíci VI (58, 59) 
  Francouzsko - kanadský animovaný  
  seriál (2017)
 6.25 Milesova vesmírná 
  dobrodružství (26)  
  Americký animovaný seriál (2015)
 6.50 Kačeří příběhy (45, 46)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.40 Spongebob v kalhotách IX  
  Americký animovaný seriál (2012)
 8.00 Správná dvojka (4, 5) 
  Americký seriál (2015). 
 8.40 SuperStar 
  Boj o SuperFinále vrcholí! 
 11.20 Koření 
 12.20 Volejte Novu 
 12.55 Rady ptáka Loskutáka  
  Pořad plný rad, inspirace a nápadů pro 
  zahrádkáře, kutily i chovatele. 
 14.05 Víkend 
  Příběhy štěstí, proher a objevů
 15.10 Druhá nebo první  
  Susan Sarandon je ideální matka. Julia
  Roberts je nová přítelkyně jejího bývalého 
  manžela a občas musí hlídat jejich děti, 
  které ji ale vůbec nemají v lásce...  
  Americký fi lm (1998). 
 17.35 Cesta do středu Země  
  Vědec Brendan Fraser se spolu se svým 
  synovcem a půvabnou průvodkyní 
  vydává na Island po stopách ztraceného 
  bratra. Výprava se ocitne v jeskyni, jejíž 
  jediný východ vede stále hlouběji pod 
  zemský povrch. Cestou do středu Země 
  se trojice setkává s dosud nepoznaným 
  světem plným fantastických tvorů a 
  nebezpečí a musí najít cestu zpátky 
  dřív, než bude pozdě... 
  Americký dobrodružný fi lm (2008).  
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Šest dní, sedm nocí  
  Bouře přinutila Anne Heche a Harrisona 
  Forda přistát na pustém ostrově. I když 
  se hádají, musejí táhnout za jeden 
  provaz. Společně prožitá dobrodružství 
  je nakonec sblíží, ale v patách jsou 
  jim piráti... 
  Americká romantická komedie (1998).  
 22.20 Červená Karkulka 
  Středověká vesnice udržuje křehké 
  příměří s krvelačným vlkodlakem tím, že 
  mu každý měsíc servíruje zvířecí oběť. 
  Jednoho dne si vlk nečekeně vybere 
  lidský život a s každým úplňkem počet 
  obětí roste. Celou vesnici svírá strach, 
  až na jednu dívku, která cítí s šelmou 
  zvláštní spojení. Díky tomu se stává 
  podezřelou, ale zároveň i návnadou... 
  Americko-kanadský fi lm (2011). 
 0.15 Ve stínu  
  Český kriminální thriller (2012). 
 2.05 Námořní vyšetřovací 
  služba XII (5)   
  Americký kriminální seriál (2014). 
 2.45 Správná dvojka (6) 
  Americký seriál (2015). 
 3.40 Co na to Češi  
 4.15 Ordinace v růžové 
  zahradě 2 (222)

20.20
Šest dní, sedm nocí

romantická komedie

Želetavky, abychom vzápětí vyšlápli neskutečně příkrý 
a v ostrých serpentinách až strmý stoupák do obce 
Zblovice. Silnice je tak úzká a stoupání tak ostré, že zde 
dokonce platí zákaz jízdy nákladních vozidel. Na silnič-
ním kole jsou však tyto silnice sjízdné. Občerstvení 
a suvenýry v restauraci u rozhledny.

RUMBURAK
474 m n.m.
Jihomoravský kraj, okres Znojmo

Třicetimetrová zděná věž z roku 2009, která je součástí 
stejnojmenného penzionu.
Kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 26 metrů 
(obec Bítov a Vranovská přehrada, hrad Cornštejn, 
Javořice, JE Dukovany, za dobré viditelnosti i rakouské 
Alpy).
Tato vysoká elegantní stavba se nachází na přístupové 
cestě ke hradu Bítov. Úzká asfaltová silnička odbočuje do 
prudkého kopce z vedlejší silnice do obce Bítov. 
Po necelých 900 metrech se pak snadno dostaneme 
do areálu restaurace, penzionu a rozhledny v jednom. 
Mnohem náročnější je ovšem samotné přiblížení se 
k obci Bítov. Příznivější cesta sem vede z hlavní silnice 
Znojmo-Jemnice. Za obcí Zálesí odbočíme doleva a přes 
Chvalatice se značně zvlněnou krajinou dostaneme po 
necelých pěti kilometrech k odbočce. Nesrovnatelně 
náročnější je silnice přes obec Zblovice. Ze silnice Dešov-
Uherčice nejprve sjedeme příkrý kopec do údolí 

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

www.cykloknihy.cz

„Ochutnávka“ z již  třetího aktualizovaného 

a doplněného vydání knihy, která získala hlavní cenu 

Czech Travel Press s oceněním Nejlepší publikace  roku 

2009 v kategorii průvodců 

a kartografických děl.

V knize nakladatelství Cykloknihy najdete 

přes tři stovky rozhleden s podrobnými popisy, 

velkou vloženou mapou a přehlednou tabulkou 

s tisíci údaji o rozhlednách. 

inzerce


