
TV PROGRAM

 5.35 Lví hlídka (22) 
  Americký animovaný seriál (2016).
 6.05 Looney Tunes: Úžasná 
  Show II (16)   
  Americký animovaný seriál (2012)
 6.30 Kačeří příběhy (35, 36)  
  Americký animovaný seriál  (1989)
 7.20 Show Toma a Jerryho II (7)  
  Druhá řada amerického animovaného  
  seriálu (2015)
 7.40 Željesboj 
  Německá pohádka (2011). 
 9.25 101 dalmatinů 
  Americká komedie pro děti, jejich rodiče 
  a nejkrásnější fl ekaté psy na světě

 

11.30 Můj přítel delfín 
  Americký fi lm natočený podle skutečné 
  události (2011). 
 13.40 Policejní akademie 6: 
  Město v obležení 
  Americká komedie (1989). 
 15.20 Půl domu bez ženicha  
   Český fi lm (1980).  
 16.55 Taková normální rodinka 
   Česká komedie (2008). 
 18.50 Hospoda (52)  
  Závěr českého seriálu. 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.15 Profesor T. (3)  
  Pavel Řezníček v roli excentrického 
  profesora kriminologie Taubera musí 
  přijít na to, kdo měl zájem na smrti 
  neoblíbené školní inspektorky. 
  Nový detektivní seriál TV Nova (2018).  
 21.25 Střepiny 
  Nazýváme věci pravými jmény
 21.55 Šerifové 
  Zdá se, že Wesley Snipes, kterému se 
  podařilo uprchnout z vězeňského letadla, 
  už nemá šanci. V patách má totiž 
  pronásledovatele Tommy Lee Jonese 
  a jeho tým... 
  Americký akční fi lm (1998). 
 0.20 Půl domu bez ženicha  
  Český fi lm (1980). 
 1.45 Dr. House III (18)  
  Ve vzduchu
  Americký seriál (2006). 
 2.25 Volejte Novu 
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2  
  Návod na smích
  Napětí, romantika a humor v oblíbeném 
  seriálu TV Nova (2012).

20.15
Profesor T.

krimi seriálKLEPÁČ (Klepy, 
Trojmorski Wierch)
1143 m n.m.
Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí

Pětadvacetimetrová dřevěná rozhledna z roku 2009. 
Nádherný kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 
22 metrů (Králický Sněžník, Orlické hory, Suchý vrch, 
Jeseníky, Krkonoše, Polsko).
Tato dřevěná stavba leží jen několik málo decimetrů 
od státní hranice na území Polska. Vyhlídková plošina je 
pak celá nakloněna na jednu stranu. Za silného větru 
a většího počtu lidí bych měl vážné obavy o svoji bez-
pečnost!
Cestu na vrchol je třeba začít z osady Horní Morava. 
Modrá turistická značka odbočuje z hlavní silnice kolmo 
do strmého kopce hned na začátku. Po jedenácti stech 
metrech dojedeme k posledním chalupám, kde se sklon 
trošku zmírní a po dalším necelém kilometru staneme 
na záchytném parkovišti na rozcestí Pod Klepáčem 
(z Horní Lipky sem vede kvalitní a celkem pohodlná 
asfaltka od kostelíku do prudkého až příkrého kopce 
v délce 3000 metrů). Modrá teď společně s červenou 
značkou stoupá už jen mírně dalších 900 metrů 
k dalšímu rozcestí Pod Sršňovkou. Zde opustíme červe-
nou a doleva po modré odbočíme do prudkého kopce. 
Tady skončí také hrubý asfalt, ale celkem pohodlná šoto-
lina nás po 2 500 metrech dovede až na státní hranici 
na přechod Horní Morava. Po hraniční pěšině se dá jet 
ještě asi 200 metrů, ale pak už nám kolo bude spíše pře-
kážet. Kamenitá, strmá pěšina s množstvím kořenů 
a vymletých stružek od vody stoupá nekompromisně 
příkře 1600 metrů až na vrchol.
Až ke státní hranici sjízdné na horském kole.
Suvenýry v informačním centru Horní Morava.

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


