
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 8.50 Ulice (3555)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.50 Profesor T. (3)  
  Inspekce
  Nový detektivní  seriál TV Nova (2018).
 11.00 Co na to Češi  
11.45 Tescoma s chutí 
 12.00 Polední Televizní noviny
  Sportovní noviny, Počasí
 12.35 Krok za krokem IV (7)  
  Čtvrtá řada amerického seriálu 

 
12.55 Ordinace v růžové zahradě 2
  Vdova na plný úvazek
  Napětí, romantika a humor v oblíbeném 
  seriálu TV Nova (2012). 
 14.10 Dr. House III (19)  
  Pozor na věk
  Americký seriál (2006). 
 15.10 Dr. House III (20)  
  Houseův výcvik
  Americký seriál (2006). 
 16.05 Kriminálka Las Vegas VI (23)
  Prásk-prásk
  Americký seriál (2005). 
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.30 Co na to Češi 
18.25 Ulice (3556)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Specialisté (57)
  Klient
   Nový český kriminální seriál (2018).  
 21.25 Kriminálka Anděl IV 
  Skleník
  V tropickém skleníku botanické zahrady 
  je vykopána mrtvola vietnamské ženy. 
  Souvisí snad ženina smrt se vzácnou 
  rostlinou, kterou ředitel zahrady 
  propašoval právě z Vietnamu? Kriminální 
  případy inspirované skutečnými   
  událostmi (2014). 
 22.45 Námořní vyšetřovací 
  služba XIV (14) 
  Americký kriminální seriál (2016). 
 23.35 Beze stopy VI (1)  
  Americký krimi seriál (2007). 
 0.30 Dr. House III (19)  
 1.25 Dr. House III (20)  
 2.05 Kriminálka Las Vegas VI (23)
 2.45 Krok za krokem IV (7)  
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

20.20
Specialisté

krimi seriálVOJTĚCHOV 
(Na Hrbovatkách)
590 m n.m.
Pardubický kraj, okres Chrudim

Velmi originálně řešená konstrukce rozhledny, kde 
z kamenobetonové základny vyrůstá ocelová konstrukce 
se železným točitým schodištěm, dřevěnými podlahami 
a střechou. Měří téměř 17 metrů a dokončena byla 
v roce 2010.
Kruhový výhled ze tří zastřešených plošin, z nichž nej-
vyšší je ve výšce 12 metrů (Pardubice, Kunětická hora, 
elektrárny Opatovice a Chvaletice, Žďárské vrchy 
a v dálce pak hřeben Orlických hor a také vrcholky 
Krkonoš). Od hlavní silnice Hlinsko-Polička je tato stavba 
po levé straně nepřehlédnutelná. Vždyť je od ní také 
vzdálena pouhých 250 metrů ve směru na Vojtěchov. 
Z této vedlejší silnice k ní vede už jen stometrová 
uježděná hlinitá luční cesta po rovině. Sjízdné na silnič-
ním kole.
Občerstvení a suvenýry ve věži.

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


