
TV PROGRAM

 6.30 Ben 10 (23)    
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.45 Transformers: Roboti v   
  utajení (23)   
  Americký animovaný seriál (2014) 
 7.10 Jen počkej, zajíci!     
  Animovaný seriál 
 7.35 M*A*S*H (235)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 M*A*S*H (236)  
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.45 Autosalon     
        Světové novinky, nelítostné testy, 
  koncepty budoucnosti v tradičním  
  motoristickém magazínu (50 min)  
 9.55 BIKESALON    
  Zahrnuje předvádění a testování všech  
  druhů kol, příslušenství, doplňků i oblečení  
 10.25 S pravdou ven          
  Čtyři známé osobnosti se snaží odhalit
        neuvěřitelné pravdivé příběhy a 
  nekompromisní lháře! 
 11.25 Máme rádi Česko        
        Zábavný pořad prověří nejen znalosti  
  diváků, ale především vědomosti   
  českých celebrit. 
 13.30 Policajti z centra (12)     
        Trofej
  Česko-slovenský kriminální seriál (2012).
 14.50 Vraždy v Midsomeru XII  
  Chybná teorie
        Inspektor Barnaby a seržant Jones se  
  ujímají vyšetřování případu cyklistky, 
  kterou někdo přejel. Byla opravdu 
  vrahovým motivem jen nevraživost 
  mezi cyklisty a řidiči rychlých aut?  
  Britský kriminální seriál (2009). 
 16.55 Ducháček to zařídí        čb        
  Neodolatelný Vlasta Burian musí řešit 
  složité fi nanční i srdeční problémy svého 
  zamilovaného šéfa... 
  Česká fi lmová komedie (1938). 
 18.55 Zprávy FTV Prima    
 19.25 Krimi zprávy    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR    
 20.15 V.I.P. Vraždy II (10)      
        Pro věčnou slávu
        Při restaurování fresek a obrazů v 
  kostele je nalezena probodnutá mrtvola 
  bohatého sponzora a způsob provedení
        až nápadně připomíná výjev ze   
  svatováclavské legendy.
  Detektivní seriál (2017). 
 21.35 V mysli vraha    
        Agenti FBI se neúspěšně snaží chytit  
  sériového vraha, který popravuje nemocné 
  lidi. Pachatel nezanechává žádné stopy, 
  a tak chtějí k případu povolat psychologa 
  s výjimečnými schopnostmi. Ten se ale 
  ještě nevzpamatoval z rodinné tragédie 
  a nechce se do pátrání zapojovat...  
  Americký thriller (2015). 
 23.45 Pytel kostí (2/2)    
         Úspěšný spisovatel ztratí při tragické 
  nehodě svou milovanou manželku. Po 
  příjezdu do rodinného venkovského 
  sídla se mu však zhmotňují temné 
  představy, které začnou odhalovat 
  tajemství jeho ženy... 
  Dvoudílný americký horor (2011). 
 1.35 Vraždy v Midsomeru XII  
  Britský kriminální seriál (2009). 
 3.30 30 dní paranormální aktivity  
  s ďáblem v těle ženy, která  
  nenávidí muže    
  Americká parodie (2013). 
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BOŽKA (Přáslavice)
320 m n.m.
Olomoucký kraj, okres Olomouc

Jednadvacetimetrová zděná věž z roku 2009, s vnějším 
železným schodištěm. Stavba je součástí sportovního 
areálu s restaurací. Kruhový výhled ze zastřešeného 
ochozu ve výšce 17 metrů (Olomouc, Svatý Kopeček, 
tanková střelnice ve vojenském prostoru Libavá, Haná, 
Drahanská vrchovina, Hostýnské a Oderské vrchy, 
Chřiby, za dobré viditelnosti i Jeseníky).
Obec Přáslavice leží necelých deset kilometrů východ-
ně od Olomouce nedaleko rychlostní silnice R 35 
do Ostravy. Přestože rozhledna nestojí na nejvyšším 
místě v obci, její červená věž je zdaleka viditelná. 
Z hlavní silnice, probíhající obcí, se téměř na vrcholu 
mírného stoupání ve směru od Olomouce odbočí do-
prava. Po 350 metrech pak po místních komunikacích 
vilovou zástavbou dojedeme mírně z kopce až k roz-
hledně. Sjízdné na silničním kole.

Občerstvení a suvenýry v pokladně rozhledny nebo 
v přilehlé restauraci.

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

www.cykloknihy.cz


