
NEDĚLE 10.6.

 6.00 Zajímavosti z regionů                   
 6.25 Po stopách hvězd                               
  Waldemar Matuška 
 6.55 Jak přijít o život           čb    
  Petr Čepek a Karolina Slunéčková 
        v kriminálním příběhu o vině, vydírání  
  a vraždě (1974).
 8.10 Úsměvy Karla Effy                              
 8.55 Polopatě                                
  Moderní hobby magazín Filipa Čapky. 
 9.45 Kalendárium                             
10.00 Toulavá kamera                          
 10.30 Objektiv                                
  Magazín zahraničních zajímavostí
 11.05 Cirkus Humberto (10/12)                 
  Varieté
  Příběhy lidí, jimž se manéž stala 
  osudem, ve slavném seriálu (1988). 
 12.00 Otázky Václava Moravce            
  Témata, o kterých se začne mluvit.
 13.00 Zprávy                                         
 13.05 Kouzelná tetička Valentýna                     
  Libuše Šafránková ve veselé pohádce s 
  písničkami o kouzlech a zamotaném 
  pátrání po zmizelém baronovi (2008).
 14.00 Bronzová koruna                         
  Romantická pohádka o zrádné síle moci 
  a nepřemožitelné síle lásky (1997)    
 15.00 Bezvousák a princezna Kamila                   
  Pohádka o tom, jak se napravila 
  dcera královská (1994). 
 15.35 Zdivočelá země (26/45)                          
  Jerry se nemůže rozhodnout: jsem  
  politik, nebo idiot? V hlavní roli 
        bývalého západního pilota Maděry 
        Martin Dejdar (2008).         
 16.30 Zdivočelá země (27/45)                         
  Ilonka Maděrová uštědří políček a 
        nadějný kůň Vehement poběží první 
        jarní dostih. V hlavní roli bývalého  
  západního pilota Maděry Martin Dejdar         
 17.25 Pošta pro tebe                          
  Aby mohly tři mladé ženy Ivana, Ludmila 
  i Anička posunout svůj současný život 
  k lepšímu, potřebují  některé situace z 
        minulosti vysvětlit. 
 18.25 Co naše babičky uměly a  
  na co my jsme zapomněli   
        Koza
 18.55 Události za okamžik a   
  počasí             
 19.00 Události                                
 19.45 Branky, body, vteřiny                   
 19.57 Losování Sportky a Šance                
 20.00 GEN - Galerie elity národa              
  Jiří Gruntorád
 20.15 Laputa                                  
  Tereza Voříšková jako Johanka v hlavní 
  roli příběhu o  mladých lidech, kteří 
  vyrůstali ve svobodném světě, ale neumějí 
  si s pocitem svobody a neomezených 
        možností poradit. Televizní premiéra 
  koprodukčního snímku ČT. 
 21.45 168 hodin                               
 22.19 Výsledky losování 
  Šťastných 10        
 22.20 Bláznova smrt             čb   
  Petr Kostka jako kapitán Exner vyšetřuje 
  smrt nepohodlného svědka. Detektivka 
  s oblíbeným českým kriminalistou (1973). 
 23.40 Inspektor Banks III                    
  Zlý hoch
  Britský kriminální seriál (2014). 
 1.15 Banánové rybičky                                
 1.55 13. komnata Jaroslava Sapíka            
 2.20 Sváteční slovo místopředsedy 
  Rady Církve bratrské P. Rause 
 2.30 Hobby naší doby                         
 2.55 Zlatá mládež 2                          
 3.35 Brno Open 2006                                  
 4.15 Chalupa je hra                                 
 4.40 Pod pokličkou                                  
 5.00 Křtiny                                          
 5.30 Zajímavosti z regionů

20.15
Laputa

fi lm

Občerstvení v obci. Suvenýry na obecním úřadě 
Radětice nebo v Muzeu turistiky.

RADĚTICE
465 m n.m.
Jihočeský kraj, okres Tábor

Třináctimetrová dřevěná rozhledna z roku 2004. 
Půlkruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 
11 metrů pouze východním směrem na mírně zvlně-
nou krajinu kolem Lužnice. Na jihovýchodě dominuje 
pouze větší Bechyně se zámkem. Obec Radětice se na-
chází 3 kilometry severně od Bechyně směrem 
na Bernartice. Z horní části návsi vede vlevo kolem kap-
ličky úzká silnice do mírného kopce. Po 200 metrech 
vystřídá kvalitní asfaltku na kraji obce už pouze hrubá 
silnice. Po 700 metrech mírného stoupání se dojede až 
k lesu. Zde se odbočí doprava a po kamenité polní cestě 
se pak po 300 metrech mírného stoupání dojede až 
k rozhledně. Opatrně sjízdné na silničním kole.
Po zdolání rozhledny nezapomeňte v Bechyni navštívit 
Muzeum turistiky zaměřené zvláště na rozhledny.

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

„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


